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ÚVOD
Regionálna politika predstavuje jednu z najvýznamnejších politík EÚ. Jej úlohou je
vyrovnať rozdiely v dosiahnutej úrovni hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov EÚ a
napomáhať realizácii hospodárskeho a sociálneho rozvoja pri rešpektovaní osobitostí územia
samospráv, pričom vnútorný potenciál územia považuje za jeho hlavný rozvojový faktor. V
rovine regionálnej politiky SR je záväzný a určujúci Zákon o podpore regionálneho rozvoja
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja.
Stratégia je v súlade so strategickými dokumentmi týkajúcimi sa kohéznej politiky EÚ
2014 – 2020, Aktualizáciou Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 – 2018,
Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja (2012), Regionálnou inovačnou stratégiou NSK
na roky 2014 – 2020 a koncepciami jednotlivých odvetví v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Definovanie stratégie sa realizovalo v priamej súčinnosti s Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a partnermi zapojenými do procesu programovania. PHSR
Nitrianskeho samosprávneho kraja vzniknutý na základe parametra a podpory spolupráce
miestnej, regionálnej, národnej a nadregionálnej úrovni vytvára platformu pre hospodársku,
sociálnu a územnú súdržnosť. Na základe výsledkov analytickej časti a identifikovaných
problémov a potrieb územia v prvej časti dokumentu PHSR je nasledujúcim krokom určenie
dlhodobej vízie, prioritných oblastí rozvoja, globálnych, strategických a špecifických cieľov
rozvoja do roku 2022 a rámcových aktivít na ich naplnenie.
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1 STRATEGICKÁ ČASŤ
1.1 SÚLAD
PHSR NSK S DOKUMENTAMI NA EURÓPSKEJ,
NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI
Na obdobie rokov 2014 – 2020 má regionálna politika, nazývaná aj Politika súdržnosti,
k dispozícii viac ako 350 miliárd EUR na investície do európskych regiónov, miest a reálnej
ekonomiky. Ide o hlavný investičný nástroj EÚ na splnenie cieľov stratégie Európa 2020:
vytváranie rastu a pracovných miest, riešenie zmeny klímy a energetickej závislosti a
znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia.
Pre nové programové obdobie je určujúce prepojenie alokácie eurofondov so Stratégiou
EÚ 2020. Na spomínanú stratégiu sú naviazané Partnerské dohody jednotlivých členských
štátov, úzko korešpondujúce aj s národnými programami reforiem. V oboch strategických
dokumentoch sú stanovené priority pre investície, alokáciu zdrojov a tiež ciele, ktoré je
potrebné dosiahnuť na úrovni jednotlivých krajín.
Ciele regionálnej politiky EÚ sú nasledovné:
Cieľ 1 – Investovanie do rastu a zamestnanosti - podpora určená 3 kategóriám regiónov:


menej rozvinuté regióny (HDP na obyv. menej ako 75 % priemeru EÚ)



prechodné regióny (HDP na obyv. menej 75 % – 90 % priemeru EÚ)



viac rozvinuté regióny (HDP na obyv. viac ako 90 % priemeru EÚ)

Cieľ 2 – Európska územná spolupráca (EÚS) - podpora vyčlenená do 3 kategórií spolupráce:


cezhraničná spolupráca – prihraničné regióny



nadnárodná spolupráca – makroregióny



medziregionálna spolupráca – paneurópska úroveň

Synergie medzi cieľmi Stratégie EURÓPA 2020 vyjadruje obr. č. 1.
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Obr. č. 1 - Synergie medzi cieľmi stratégie EURÓPA 2020

Nosné

prvky dosahovania

dlhodobej

vízie

a realizácie

strategického

cieľa

Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR vychádzajúc zo stratégie Európa
2020 sú vymedzené nasledovne:


inteligentný rast - vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,



udržateľný

rast

-

podporovanie

ekologickejšieho

a konkurencieschopnejšieho

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,


inkluzívny rast - podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
V súlade s prioritnými oblasťami a cieľmi PHSR je Dunajská stratégia jednou z 3

makroregionálnych stratégií EÚ. V aktuálnom programovom období sa makroregionálne
stratégie stávajú inovatívnym pilierom kohéznej politiky Európskej únie a perspektívnym
nástrojom regionálnej politiky po roku 2020. Dunajská stratégia pre Slovensko znamená nástroj
na cezhraničné využívanie finančných prostriedkov EÚ a má významnú úlohu pri definovaní
oblastí, ktoré je možné financovať v rámci nových operačných programov Partnerskej dohody,
vrátane programov Európskej územnej spolupráce. Ciele Dunajskej stratégie sú: zlepšiť
mobilitu a multimodalitu; podporovať udržateľnejšie zdroje energií;
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podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi; obnoviť a udržať kvalitu vôd,
riadiť riziká v oblasti životného prostredia; chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a
pôd; rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných
technológií; podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja zoskupení;
investovať do ľudí a zručností; zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu; spolupracovať s
cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť.
Slovensko, ako predsedajúca krajina pre stratégiu na rok 2016, presadzuje dve nosné témy:
1. rozvoj vedomostnej spoločnosti, podporu inovácií a konkurencieschopnosti
dunajského regiónu,
2. integrovaný manažment vôd s dôrazom na predvídateľné a nepredvídateľné výzvy
prírodného prostredia
Slovensku v čase predsedníctva Dunajskej stratégie trvá aj polročné predsedníctvo v
Rade EÚ, čo je jedinečná príležitosť na presadenie nosných tém. Zároveň bude organizátorom
výročného fóra Dunajskej stratégie a 5. Dunajského finančného dialógu pod záštitou Národnej
banky Slovenska. Finančné fórum je jedinečnou príležitosťou pre predkladateľov projektov a
finančné inštitúcie diskutovať o zásadných otázkach súvisiacich s financovaním sľubných
projektov v podunajskej oblasti. Slovensko pri príprave výročného fóra v roku 2016 bude
presadzovať, aby sa zaoberali témami ako riadenie (governance) Dunajskej stratégie, ktorá je
dlhodobo problematickou stránkou implementácie stratégie, a tiež zahrnutie Dunajskej stratégie
do programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, nakoľko v
novom programovom období EÚ (2014-2020) existuje povinnosť určiť príspevok operačných
programov do makroregionálnych stratégií (http://www.danube-region.eu, 2016).
V procese vzniku PHSR NSK boli v pracovných skupinách identifikované kľúčové
problémové okruhy. Na ich základe sa zostavili štyri prioritné oblasti, ktoré budú základom
intervencie strategického, akčného a finančného rámca PHSR pre roky 2016 – 2022. Súlad
priorít stratégie Európa 2020 s prioritami a opatreniami PHSR NSK je vyjadrený v tab. č.1.
Vízia a globálne ciele PHSR rozpracované na strategické a špecifické ciele sú v súlade
s tématickými cieľmi kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 (tab. č. 2) i prioritnými oblasťami
Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR 2014 – 2020 (tab. č. 3). Strategické
ciele rozvoja sú stanovené na dlhodobejší časový horizont a tvoria základný rámec pre
spracovanie PHSR NSK. Strategické ciele budú v období 2016 – 2020 realizované
prostredníctvom 13 špecifických cieľov a 25 opatrení.
9
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Územný priemet k prioritným oblastiam vytvára Územný plán regiónu Nitrianskeho
kraja (2012). Je to dokument, ktorý zároveň vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých
činností v území s osobitným zreteľom na životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných
zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Územný plán zo svojej
podstaty poskytuje vhodné prostriedky pre napĺňanie všetkých aktivít. Je dostupný na stránke
NSK: http://web.unsk.sk:8080/files/regionalny/uprnk/01_sv.pdf.
Mapa č. 1: Výkres širších vzťahov Nitrianskeho kraja

Zdroj: http://web.unsk.sk:8080/files/regionalny/uprnk/01_sv.pdf
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Tab. č. 1 - Súlad priorít stratégie Európa 2020 s opatreniami PHSR NSK
PRIORITY STRATÉGIE EURÓPA 2020 NA ROKY 2014 – 2020
Inteligentný rast
vytvorenie hospodárstva založeného
na znalostiach a inovácii

Udržateľný rast
podporovanie ekologickejšieho
a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie
využíva zdroje

Inkluzívny rast
podporovanie hospodárstva s vysokou
mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí
hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť

OPATRENIA PHSR NSK 2016 – 2022
I.I.I
Rozvoj a podpora priemyselných
parkov a podnikateľských zón
I.I.II
Podpora rozvoja priemyselných
odvetví s vyššou tvorbou pridanej
hodnoty
I.I.III
Podpora malého a stredného
podnikania
I.II.I
Rozvoj a podpora výskumných,
technologických a kreatívnych
centier a inkubátorov
I.III.I
Podpora reštrukturalizácie a
modernizácie pôdohospodárskych
podnikov a zvýšenie
poľnohospodárskej diverzifikácie
I.III.II
Podpora vedy, výskumu a transferu
poznatkov v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
II.I.I
Budovanie a modernizácia sociálnej
infraštruktúry

II.II.I
Harmonizácia vzdelávania v kraji v
súlade s požiadavkami trhu práce
II.II.II
Podpora rozvoja systému
celoživotného vzdelávania

III.I.I
Zabezpečenie ochrany územia
pred živelnými pohromami
realizáciou preventívnych opatrení
III.I.II
Realizácia opatrení a programov
na ochranu prírody a krajiny

I.III.III
Podpora základných služieb a rozvoja
obcí na vidieku

III.II.I
Zefektívnenie systému nakladania
s odpadom

I.IV.II
Podpora rozvoja destinačného
manažmentu a podpora spolupráce
medzi subjektami cestovného ruchu
II.III.I
Dostupnosť a variabilita sociálnych
služieb, transformácia,
deinštitucionalizácia a humanizácia
sociálnych služieb
II.III.II
Dostupnosť a variabilita zdravotnej
starostlivosti, a humanizácia

III.III.I
Znížovanie energetickej
náročnosti a zvýšovanie
využívania OZE (obnoviteľných
zdrojov energie)
IV.II.I
Zvýšenie podielu obyvateľstva
napojeného na kanalizačnú sieť a
ČOV
IV.II.II
Zvýšenie podielu obyvateľov
napojených na verejné vodovody

I.IV.I
Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb
a produktov cestovného ruchu

IV.I.I
Budovanie a rozširovanie siete
rýchlostných ciest a ciest I. tr. vrátane
výstavby obchvatov miest a obcí
IV.I.II
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
regionálnych, miestnych komunikácií
a podpora ekologickej a nemotorovej
dopravy
IV.I.III
Výstavby, rekonštrukcia a modernizácia
železničnej siete regionálneho a
medzinárodného významu
IV.I.IV
Vytvorenie podmienok pre využitie
vodných ciest regionálneho a
medzinárodného významu

IV.III.I
Podpora rozvoja telekomunikačných
a prenosových sietí pre podporu
informačnej a komunikačnej
infraštruktúry a elektronizácie
služieb
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Špecifické ciele
NSK 20142020

ŠC 4.3

ŠC 1.1
x
x

ŠC 1.2
x
x

ŠC 1.3

ŠC 3.3

ŠC 4.2

x

Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých odvetviach
Podpora prispôsobenia sa zmenám klímy,
predchádzanie rizíkám a riadenie rizík
Ochrana životného prostredia a podpora účinného
využívania zdrojov
Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Podpora zamestnanosti a podpora mobility
pracovných síl
Podpora sociálneho začleňovania a boj proti
chudobe
Investície do vzdelávania, zručností a celoživotného
vzdelávania
Posilňovanie inštitucionálnej kapacity a účinnej
verejnej správy

Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a
inovácií
Zlepšenie prístupu, využitia a kvality
informačných a komunikačných technológií
Zvýšenie konkurencieschopnosti malých
a stredných podnikov, odvetví poľnohospodárstva
a odvetví rybárstva a akvakultúry
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Tab. č. 2 - Väzba špecifických cieľov na tématické ciele kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020
Tematické ciele kohéznej politiky EÚ 2014-2020

x

x
x

ŠC 3.1
x

ŠC 3.2

x

ŠC 4.1

x
x

ŠC 1.4
x

ŠC 2.1
x

ŠC 2.2
x

ŠC 2.3
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poznámka: x – väzba
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ŠC 1.1

x

x

ŠC 1.2

x

x

ŠC 1.3

x

ŠC 1.4

x

ŠC 2.1

x

ŠC 2.2

x
x

x

ŠC 3.1

x

ŠC 3.2

x

ŠC 3.3

x

x

ŠC 4.1

x

ŠC 4.2

x

ŠC 4.3

Moderná a profesionálna
verejná správa

x

x
x

ŠC 2.3

Trvalo udržateľné
a efektívne využívanie
prírodných zdrojov

Rozvoj ľudského
kapitálu a zlepšenie
účasti na trhu práce

Infraštruktúra pre
hospodársky rast a
zamestnanosť

Špecifické ciele
PHSR NSK
2016-2022

Podnikateľské prostredie
priaznivé pre inovácie

Tab. č. 3 - Väzba špecifických cieľov na prioritné oblasti Aktualizácie Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR 2014 – 2020
Národné rozvojové priority SR pre programové obdobie 20142020

x
x

Poznámka: x – väzba
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1.2 Vízia Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky kraj bude rozvíjať diverzifikované hospodárstvo založené na
moderných technológiách produkujúcich tovary a služby s vysokou pridanou
hodnotou a vytvárať aktívne prostredie pre výskum, vývoj a inovácie. Do roku
2022 chce zvýšiť sociálny a environmentálny štandard života obyvateľov
s kvalitnou a dostupnou infraštruktúrou.

1.3 Prioritné oblasti rozvoja
Všetky uvedené prioritné oblasti boli vybrané na základe výsledkov diskusií pracovných
skupín a boli potvrdené SWOT analýzou a problémovou analýzou. Aby sa tieto prioritné oblasti
mohli reálne dosiahnuť v rámci daného časového horizontu, je potrebné sa
zamerať na globálne, strategické a špecifické ciele, ktoré sa budú realizovať opatreniami a na
ne nadväzujúcimi rámcovými aktivitami.

Hospodárstvo
Pre oblasť hospodárstvo hlavným identifikovaným problémom je „Nízka ekonomická
výkonnosť a konkurencieschopnosť“, následkom ktorej je nízka úroveň dôchodkovosti firiem,
únik kvalifikovanej pracovnej sily a destabilizácia vidieckeho osídlenia. Príčinami uvedeného
problému je nízka tvorba pridanej hodnoty, nedostatočne rozvinutý inovačný potenciál,
nedostatočne využívaný potenciál cestovného ruchu a nestabilné monoštruktrálne orientované
poľnohospodárske podniky.

Ľudské zdroje
Oblasť ľudských zdrojov vykazuje hlavný problém „Nedostatočne rozvinutý ľudský
potenciál“, ktorý má za následok nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, vysoký podiel
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a nízku úroveň príjmov obyvateľov. Príčinami
tohto problému sú nedostatočná úroveň infraštruktúry vzdelávania, nedostatočne rozvinutý
systém vzdelávania s ohľadom na požiadavky trhu práce a nedostatočná úroveň sociálnej
infraštruktúry a sociálnych služieb.
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Životné prostredie
V oblasti životného prostredia je identifikovaný hlavný problém „Ohrozenie životného
prostredia a udržateľného rozvoja územia“, následkom ktorého sú znečistenie zložiek životného
prostredia a znižovanie kvality života. Príčinami sú ohrozenie zložiek životného prostredia a
udržateľnosti rozvoja územia a ohrozenie zdravia obyvateľov a kvality života.

Dopravná a technická infraštruktúra
V oblasti dopravnej infraštruktúry je problémom zvyšovanie rastu automobilovej
dopravy, čo má za následok zhoršovanie stavu regionálnych komunikácií a tým aj zhoršenie
dopravnej dostupnosti regiónov kraja. Hlavným problémom v oblasti technickej infraštruktúry
je jej nedostatočná kvalita.

1.4 Globálne ciele rozvoja
V súlade s prijatou víziou a v súlade s princípmi udržateľného rozvoja chce Nitriansky
samosprávny kraj v zmysle prioritných oblastí:


dosiahnuť udržateľne rastúcu ekonomiku,



vytvoriť vhodné životné podmienky pre obyvateľov kraja,



dosiahnuť nezaťažené a kvalitné životné prostredie,



dobudovať modernú a dostupnú infraštruktúru.

1.5 Strategické ciele rozvoja
V nadväznosti na jednotlivé prioritné oblasti boli stanovené ich strategické ciele.
Strategický cieľ: I. Konkurencieschopná ekonomika
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ekonomiky, výskumu a inovácií, príchod
nových

zahraničných

investícií.

Strategický

cieľ

rieši

konkurencieschopnosť

poľnohospodárstva, zlepšenie kvality života na vidieku a konkurencieschopnosť cestovného
ruchu. Má stanovené štyri špecifické ciele:


„Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vysokou pridanou hodnotou“.



„Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie“.



„Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoj vidieka“.



„Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu“.
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Strategický cieľ: II. Kvalitné ľudské zdroje
Strategický cieľ je zameraný na problematiku sociálnej infraštruktúry – školstvo, kultúru,
šport, bytový fond a problematiku sociálnych vecí a zdravotníctva. Má stanovené tri špecifické
ciele:


„Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry“.



„Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami trhu práce“.



„Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb a zdravotníckych služieb pre
obyvateľov kraja“.

Strategický cieľ: III. Zdravé životné prostredie
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ochrany životného prostredia, podporu
prispôsobenia sa zmenám klímy a predchádzania a riadenia rizík. Efektívnejšie využívanie
energetických zdrojov a prechod na energeticky efektívnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo. Má
stanovené tri špecifické ciele:


„Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného prostredia a ochrana pred živelnými
pohromami“.



„Znížiť

produkciu

odpadov

zavedením

efektívneho

systému

separovania

a zhodnocovania“.


„Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo“.

Strategický cieľ: IV. Komplexná technická infraštruktúra
Strategický cieľ je zameraný na problematiku dopravnej infraštruktúry, rýchlostných ciest,
ciest I., II. a III. triedy, zlepšenie železničnej siete, rozvoj vodnej dopravy a zlepšenie dopravnej
obslužnosti. Cieľom je vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového
zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívna likvidácia odpadových vôd bez
negatívnych dopadov na životné prostredie, ako aj zvýšenie kvality komunikačných
technológií. Strategický cieľ má stanovené tri špecifické ciele:


„Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru a jej napojenie na nadregionálne siete
a zlepšiť dopravnú dostupnosť“.



„Zlepšenie

zásobovania pitnou vodou

a odvádzanie a čistenie komunálnych

odpadových vôd“.


„Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných a komunikačných technológií v kraji“.
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1.6 Špecifické ciele rozvoja
Jednotlivé strategické ciele boli rozpracované do špecifických cieľov.
Strategický cieľ: I. Konkurencieschopná ekonomika
Špecifický cieľ I. I. Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vysokou pridanou
hodnotou
Fungujúce a prosperujúce firmy majú priamy vplyv na zamestnanosť v kraji. Okrem
toho uspokojujú potreby obyvateľov tovarmi a službami. Z hľadiska ekonomiky pomáhajú
zvyšovať HDP na obyvateľa. Opatrenia sa zameriavajú predovšetkým na podporu rozvoja
služieb s vysokou pridanou hodnotou a investícií v rozvojových plochách (hnedých plochách brownfields) ako aj na podporu malých a stredných podnikov.
Špecifický cieľ I. II. Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie
Výskumné a technologické centrá predstavujú základ pre zavádzanie nových
ekonomických trendov, preto je dôležité vytvárať partnerstvá a podporovať inovácie, a tým
zlepšovať prístup pre podnikateľov k najnovším technológiám. Tým má dôjsť k zvýšeniu
produktivity práce, ako aj k zvýšeniu tvorby pridanej hodnoty regionálneho hospodárstva.
Špecifický cieľ I. III. Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoj
vidieka
Zavádzanie integračných politík, ktoré budú viesť k podpore multifunkčného
poľnohospodárstva, je dôležité nielen pre produkciu potravín, krmovín, ale aj pre ostatné služby
pre spoločnosť vrátane ochrany biodiverzity. Multifunkčné poľnohospodárstvo významne
prispieva k životaschopnosti vidieckych komunít, biologickej rôznorodosti, možnostiam
rekreácie a turistiky, dobrému stavu pôdy a vody, využívaniu bioenergie, krajinotvorbe, kvalite
a bezpečnosti potravín a dobrým podmienkam pre život. Vidiek Nitrianskeho kraja má svoje
regionálne osobitosti, patrí medzi najvidieckejšie regióny Slovenska a preto je nevyhnutný
systematický rozvoj a podpora a vstup integračných tendencií do riadenia vidieka v kraji.
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Špecifický cieľ I. IV. Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
Pre udržateľný dopyt cestovného ruchu je nevyhnutná podpora udržiavania a budovania
novej infraštruktúry cestovného ruchu a služieb. Dôležité je sa zamerať na podporu
investičných projektov zameraných na budovanie a rekonštrukciu zariadení cestovného ruchu,
budovanie a značenie cyklotrás a podporu infraštruktúry prioritných foriem cestovného ruchu.
Dôležitý je aj rozvoj oblasti ľudských zdrojov so zameraním na zvyšovanie
profesionality pracovníkov v službách cestovného ruchu, vysoká odbornosť na všetkých
stupňoch a prepojenie vzdelávacích inštitúcií s praxou. Destinačný manažment a účinná
spolupráca vytvára zdravú

platformu pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu, preto je

nevyhnutné vytvoriť systém funkčného destinačného manažmentu v celom kraji vrátane
monitoringu a hodnotenia aktivít. Partnerstvo súkromného a verejného sektora, na
zabezpečenie koordinácie celkového rozvoja cestovného ruchu, by malo zastrešovať záujmy čo
najširšieho okruhu aktérov cestovného ruchu. Ďalším dôležitým faktorom je vlastníctvo
pamiatky, ktoré vstupuje do priority pre revitalizáciu pamiatok a snaha o ich sprístupnenie
turistom.
Vysoký výskyt termálnych prameňov predurčuje stať sa centrom wellness a bellness aj
z hľadiska príjazdového cestovného ruchu. Termálne vodné zdroje predstavujú okrem iného aj
zdroj energie, ktorý sa dá využiť viacerými spôsobmi.
Strategický cieľ: II. Kvalitné ľudské zdroje
Špecifický cieľ II. I. Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry
Zanedbanie rozvoja sociálnej infraštruktúry má negatívny vplyv na kvalitu života
a rozvoj ľudských zdrojov a preto je dôležité zabezpečiť podporu a zvyšovanie jej kvality
a úrovne. Potrebné je aj efektívne využívanie majetku NSK, zhodnocovanie budov škôl,
kultúrnych, športových a voľnočasových zariadiadení zatepľovaním modernizáciou a
vybavenosťou na úrovni požiadaviek a ich neustále zlepšovanie materiálno-technických
podmienok. Súčasťou je aj podpora výstavby a rekonštrukcia bytového fondu.
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Špecifický cieľ II. II. Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami trhu práce
V rámci stredných škôl v Nitrianskom kraji je najnižšie percento nezamestnaných
absolventov gymnázií. Skutočnosť, že 95 % ich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej
škole, je dôkazom realizácie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu.
Dôležité je budovať centrá odborného vzdelávania a prípravy, kde sa sústredí odborný
personálny i materiálny potenciál tak, aby centrum ponúkalo vysokokvalitné vzdelávanie a
možnosť používania moderných technologických zariadení na vyučovanie v danom odbore.
Budovanie centier je v súlade s politikou štátu zakotvenou v zákone č. 61/2015 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úlohou odborného vzdelávania je príprava absolventov a ich plynulý prechod do praxe s
potrebnými vedomosťami a zručnosťami. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje skupinovou
formou v školách, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach alebo
individuálne priamo u zamestnávateľov. Projekty vzniku centier prispievajú k modernizácii
výchovnovzdelávacieho procesu v ťažiskových odborných predmetoch a k zlepšeniu
materiálno-technického vybavenia škôl, ich činnosťou sa zintenzívnila spolupráca škôl so
zamestnávateľmi v jednotlivých regiónoch.
Špecifický cieľ II. III. Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb a
zdravotníckych služieb pre obyvateľov kraja
Dôraz bude kladený na zvýšenie kvality poskytovaných služieb zameraných na sociálnu
inklúziu obyvateľstva, riešenie deinštitucionalizácie a humanizácie sociálnych služieb, kvalitu
zdravotnej starostlivosti. Je potrebné podporovať systém celoživotného vzdelávania
zamestnancov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a supervízie zamestnancov
zariadení sociálnych služieb. Cieľom je zabezpečovať nedostatkové a vyhľadávané druhy
a formy sociálnych služieb, zlepšenie kvality života občanov počas poskytovania sociálnych
služieb a rozširovať dobrovoľníctvo, ktoré skvalitňuje sociálne služby, umožňuje plnohodnotne
využiť a spríjemniť voľný čas prijímateľov sociálnych služieb. Aktivity budú rovnako
prispievať k riešeniu pomerne vysokej miery chudoby a sociálneho vylúčenia rizikových
skupín. Z hľadiska zdravotnej starostlivosti budú aktivity podporovať verejnú minimálnu sieť
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či modernizáciu zdravotníckych zariadení.
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Strategický cieľ: III. Zdravé životné prostredie
Špecifický cieľ III. I. Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného prostredia a ochrana
pred živelnými pohromami
V rámci ochrany životného prostredia bude potrebné pri umiestňovaní činností na území
kraja zohľadňovať ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných
opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych
vplyvov. Vytváranie podmienok pre ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie,
prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability a biodiverzity na
úrovni nielen regionálnej, ale aj lokálnej, znamená venovať pozornosť vyhláseným chráneným
územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 2000, prvkom územného systému
ekologickej stability. Dôležité bude zabezpečenie ochrany územia kraja pred živelnými
pohromami, a to najmä opatreniami týkajúcich sa vodných tokov Dunaj, Váh, Nitra, Hron,
Žitava a Ipeľ, ktoré predstavujú hlavné faktory ohrozenia. Cieľom je zabezpečiť ochranu
obyvateľov kraja v prípade prírodných pohrôm a dôsledkov negatívnych zásahov do
ekosystému.
Špecifický cieľ III. II. Znížiť produkciu odpadov zavedením efektívneho systému
separovania a zhodnocovania
Súčasný stav nakladania s odpadmi na území NSK je nevyhovujúci. Kraj je typický
vysokou produkciou odpadov, vrátane komunálnych odpadov pri nízkej miere ich
zhodnocovania. Táto situácia nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a
environmentálnu rovnováhu krajiny. Cieľom je zavádzanie ekologických systémov nakladania
s odpadmi, zavádzanie systémov a infraštruktúry separovaného zberu komunálneho odpadu
a vyššiu mieru jeho zhodnocovania. Osobitne závažný problém predstavujú nelegálne skládky
a aj staré neriadené skládky, ktoré sú zdrojom environmentálnej záťaže. Skládok takéhoto typu
je v území veľa, čo vyplýva predovšetkým zo sociálno-ekonomického charakteru územia (sídla
s vysokým stupňom rozostavanosti, záhradkárske kolónie a množstvo drobných prevádzok).
Špecifický cieľ III. III. Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo
Podpora efektívneho využívania zdrojov, prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu,
zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti vykazuje aj
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priamu súvislosť s iniciatívami EÚ. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo znamená podporiť
investície do energetickej účinnosti v budovách, obnoviteľnej energie, inteligentných sietí a
udržateľnej mestskej dopravy a tiež do výskumu a inovácií v týchto oblastiach. Tieto investície
pomôžu znížiť vysoké náklady za dovoz energie, diverzifikovať naše zdroje energie, bojovať
proti energetickej chudobe, znížiť emisie, vytvárať pracovné miesta a podporovať malé a
stredné podniky.
Strategický cieľ: IV. Komplexná technická infraštruktúra
Špecifický cieľ IV. I. Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru a jej napojenie
na nadregionálne siete a zlepšiť dopravnú dostupnosť
Dopravná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú súčasťou každodenného
života obyvateľov a patria ku kľúčovým faktorom, ktoré významne ovplyvňujú rozvoj
hospodárstva a znižovanie disparít medzi regiónmi a vo vnútri regiónu, jeho adaptabilitu a
konkurencieschopnosť. Modernizácia a rekonštrukcia regionálnych a miestnych komunikácií a
budovanie a rozširovanie siete rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane výstavby obchvatov
miest a obcí je dôležitým faktorom pre dosahovanie ekonomického rastu, zvyšovanie
konkurencieschopnosti a prosperity, rastu zamestnanosti a mobility do zamestnania, prílev
zahraničných investícií a dostupnosť územia. Nevyhnutnou podmienkou je aj modernizácia
železničnej siete regionálneho a medzinárodného významu, ale i podpora vodnej dopravy. NSK
analyzoval zdroje a potreby dopravných služieb z hľadiska zabezpečenia rozvoja cestnej
infraštruktúry regionálneho charakteru. Ciele a priority rozvoja v dopravnom sektore sú
spracované v dokumente Strategický plán rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry
Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2020 („Master plan“), ktorý je súčasťou
Strategického plánu rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Slovenska a rieši komplexným
spôsobom sieťové potreby cestnej dopravy so zameraním na cesty II. a III. triedy, vrátane
ďalších oblastí ako je poskytovanie dopravných služieb, či nastavenie vnútorných
mechanizmov pri organizácii dopravnej prevádzky na celoštátnej a regionálnej úrovni.

21

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022
II. etapa – Strategická, programová, realizačná a finančná časť (návrh)

Špecifický cieľ IV. II. Zlepšenie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd
Potreba výstavby zariadení environmentálnej infraštruktúry stúpa v posledných rokoch
stále viac. Výstavba čističiek odpadových vôd, napojenie obyvateľstva na vodovod, ako aj
skvalitnenie zásobovania pitnej vody má priamo napomáhať k zvyšovaniu kvality a ochrany
životného prostredia, zdravia obyvateľov a ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu.
Špecifický cieľ IV. III. Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných a komunikačných
technológií v kraji
Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú základným predpokladom rozvoja
informatizácie spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Dostupnosť obyvateľov a domácností k
širokopásmovým sieťam je jedným z indikátorov informačnej spoločnosti, keďže urýchľuje a
zabezpečuje nepretržitý prístup k informáciám, podporuje interaktivitu a sofistikovanejšie
možnosti komunikácie a využívanie elektronických služieb. Cieľom je umožniť rozvoj
širokopásmových sietí a služieb s dôrazom na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
infraštruktúry dostupnej pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský sektor i tretí
sektor, so zameraním na poskytovanie vyspelých elektronických služieb a aplikácií najmä v
oblastiach elektronickej verejnej správy (e-government), elektronického vzdelávania (elearning), elektronického zdravotníctva (e-health), elektronického podnikania (e-business),
elektronického obchodovania (e-commerce).
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Tab. č. 4: Synergia prioritných oblastí, strategických cieľov a špecifických cieľov
Vízia
Nitriansky kraj bude rozvíjať diverzifikované hospodárstvo založené na moderných technológiách
produkujúcich tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať aktívne prostredie pre
výskum, vývoj a inovácie. Do roku 2022 chce zvýšiť sociálny a environmentálny štandard života
obyvateľov s kvalitnou a dostupnou infraštruktúrou.

Špecifický cieľ I.IV.

Zabezpečiť
kvalitu a
dostupnosť
sociálnych
služieb a
zdravotníckych
služieb pre
obyvateľov

Znížiť produkciu
odpadov
zavedením
efektívneho
systému
separovania
a zhodnocovania
Zlepšiť energeticky
efektívne a
nízkouhlíkové
hospodárstvo

Špecifický cieľ IV. I.

Znížiť ohrozenia
všetkých zložiek
životného
prostredia a
ochrana pred
živelnými
pohromami

Špecifický cieľ
IV.II.

Zabezpečiť súlad
vzdelávania s
požiadavkami
trhu práce

Špecifický cieľ III.I.

Zlepšiť kvalitu
zariadení
sociálnej
infraštruktúry

Špecifický cieľ
III.II.

Špecifický cieľ II.I.

III. Strategický cieľ
Zdravé životné prostredie

4. Prioritná oblasť
DOPRAVNÁ
A TECHNICKÁ
INFRAŠTRUKTÚRA
IV. Strategický cieľ
Komplexná technická
infraštruktúra
Skvalitniť
regionálnu
dopravnú
infraštruktúru a jej
napojenie
na nadregionálne
siete a zlepšiť
dopravnú
dostupnosť
Zlepšenie
zásobovania
pitnou vodou a
odvázdanie a
čistenie
komunálnych
odpadových vôd

Špecifický cieľ IV.III.

Podporiť rozvoj
multifunkčného
poľnohospodárstva
a rozvoj vidieka

II. Strategický cieľ
Kvalitné ľudské zdroje

Špecifický cieľ II.II.

Vytvoriť
stimulujúce
prostredie pre
inovácie, kultúrny
a kreatívny
priemysel

3. Prioritná oblasť
ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

Špecifický cieľ III.III.

Špecifický cieľ I.III.

Špecifický cieľ I.II.

Špecifický cieľ I.I.

I. Strategický cieľ
Konkurencieschopná
ekonomika
Vytvoriť
podmienky pre
príchod investícií s
vysokou pridanou
hodnotou

2. Prioritná oblasť
ĽUDSKÉ ZDROJE

Špecifický cieľ II.III.

1. Prioritná oblasť
HOSPODÁRSTVO

Zlepšiť dostupnosť
a kvalitu
informačných a
komunikačných
technológií

Zlepšiť podmienky
pre rozvoj
cestovného ruchu
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2 PROGRAMOVÁ ČASŤ
Podľa Zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, programová časť
dokumentu obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja vyššieho územného celku.

2.1 Opatrenia a aktivity a ich prepojenie k jednotlivým strategickým cieľom
a k prioritným oblastiam
Opatrenia pre Špecifický cieľ I.I - Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vysokou
pridanou hodnotou
I.I.I

Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón

I.I.II Podpora rozvoja priemyselných odvetví s vyššou tvorbou pridanej hodnoty
I.I.III Podpora malého a stredného podnikania
Opatrenia pre Špecifický cieľ I.II - Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie, kultúrny
a kreatívny priemysel
I.II.I Rozvoj a podpora výskumných, technologických a kreatívnych centier a inkubátorov
Opatrenia pre Špecifický cieľ I.III - Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a
rozvoj vidieka
I.III.I Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pôdohospodárskych podnikov a zvýšenie
poľnohospodárskej diverzifikácie
I.III.II. Podpora vedy, výskumu a transferu poznatkov v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka
I.III.III Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
Opatrenia pre Špecifický cieľ I.IV - Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu
I.IV.II Podpora rozvoja destinačného manažmentu a podpora spolupráce medzi subjektmi
cestovného ruchu

24

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022
II. etapa – Strategická, programová, realizačná a finančná časť (návrh)

Opatrenia pre Špecifický cieľ II.I - Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry
II.I.I Budovanie a modernizácia sociálnej infraštruktúry
Opatrenia pre Špecifický cieľ II.II - Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami trhu práce
II.II.I Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce
II.II.II Podpora rozvoja systému celoživotného vzdelávania
Opatrenia pre Špecifický cieľ II.III - Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb a
zdravotníckych služieb pre obyvateľov
II.III.I Dostupnosť a variabilita sociálnych služieb, transformácia, deinštitucionalizácia a
humanizácia sociálnych služieb
II.III.II Dostupnosť a variabilita zdravotnej starostlivosti a humanizácia
Opatrenia pre Špecifický cieľ III.I - Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného prostredia
a ochrana pred živelnými pohromami
III.I.I Zabezpečenie ochrany územia pred živelnými pohromami realizáciou preventívnych
opatrení
III.I.II Realizácia opatrení a programov na ochranu prírody a krajiny
Opatrenia pre Špecifický cieľ III.II - Znížiť produkciu odpadov zavedením efektívneho
systému separovania a zhodnocovania
III.II.I Zefektívnenie systému nakladania s odpadom
Opatrenia pre Špecifický cieľ III.III - Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové
hospodárstvo
III.III.I Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie využívania OZE (obnoviteľných
zdrojov energie)
Opatrenia pre Špecifický cieľ IV.I - Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru a jej
napojenie na nadregionálne siete a zlepšiť dopravnú dostupnosť
IV.I.I Budovanie a rozširovanie siete rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane výstavby
obchvatov miest a obcí
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IV.I.II Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia regionálnych, miestnych komunikácií a
podpora ekologickej a nemotorovej dopravy
IV.I.III Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia železničnej siete regionálneho a
medzinárodného významu
IV.I.IV Vytvorenie podmienok pre využitie vodných ciest regionálneho a medzinárodného
významu
Opatrenia pre Špecifický cieľ IV.II - Zlepšenie zásobovania pitnou vodou a odvázdanie a
čistenie komunálnych odpadových vôd
IV.II.I. Zvýšenie podielu obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť a ČOV (čistiarní
odpadových vôd)
IV.II.II Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejné vodovody
Opatrenia pre Špecifický cieľ IV.III - Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných a
komunikačných technológií
IV.III.I Podpora rozvoja telekomunikačných a prenosových sietí pre podporu informačnej a
komunikačnej infraštruktúry a elektronizácie služieb
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Tab. č. 5: Synergia opatrení a rámcových aktivít
a) pre prioritnú oblasť Hospodárstvo
1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO
I. Strategický cieľ Konkurencieschopná ekonomika

Špecifický cieľ I.I

Špecifický cieľ

Vytvoriť
podmienky pre
príchod
investícií s
vysokou
pridanou
hodnotou

Opatrenia
I.I.I Rozvoj a podpora
priemyselných parkov a
podnikateľských zón
I.I.II Podpora rozvoja
priemyselných odvetví s
vyššou tvorbou pridanej
hodnoty

Rámcové aktivity
Zvyšovanie počtu revitalizovaných brownfields a podnikateľských zón
Zvyšovanie počtu podnikateľských subjektov
Zvyšovanie počtu pracovných miest
Podporovanie rozvoja podnikov a vytváranie klastrov
Zvyšovanie počtu pracovných miest
Podporovanie začínajúcich podnikateľov

I.I.III Podpora malého a
stredného podnikania

Vytváranie a podpora Centier prvého kontaktu pre šírenie informácií a poznatkov pre MSP
Zvyšovanie počtu pracovných miest

Špecifický cieľ I.II

Vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu projektov podporujúcich inovácie medzi
podnikateľmi na domácej aj medzinárodnej úrovni
Vytvoriť
stimulujúce
prostredie pre
inovácie,
kultúrny
a kreatívny
priemysel

I.II.I Rozvoj a podpora
výskumných,
technologických a
kreatívnych centier a
inkubátorov

Vytvorenie podmienok pre rozvoj inovačnej infraštruktúry
Budovanie kultúrnych a kreatívnych centier a inkubátorov
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Podporovanie moderného a efektívneho multifunkčného poľnohospodárstva
produkujúceho dostatok kvalitných potravín
I.III.I Podpora
Zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie pôdohospodárskych podnikov o možnostiach
reštrukturalizácie a
diverzifikačných aktivít
modernizácie
pôdohospodárskych podnikov Podporovanie pilotných projektov diverzifikácie malých pôdohospodárskych podnikov
Podporiť rozvoj a zvýšenie poľnohospodárskej Podpora rozvoja potravinárskych podnikov využívajúcich produkty poľnohospodárskej
multifunkčného diverzifikácie
prvovýroby v kraji
poľnohospodárst I.III.II. Podpora vedy,
Podporovanie sieťovania pôdohospodárskych subjektov a výskumných inštitúcií
va a rozvoj
výskumu a transferu
vidieka
poznatkov v oblasti
Podporovanie a rozvoj spolupráce s vedeckovýskumnými inštitúciami v oblasti rozvoja
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka
vidieka
Podporovanie rozvoja základných služieb na vidieku, výstavba a rekonštrukcia, podpora
I.III.III Podpora základných
kvality života
služieb a rozvoja obcí na
Zvyšovanie odborného vzdelávania a zručností
vidieku
Podporovanie cykloturistiky v NSK budovaním a značením cyklotrás vrátane budovania
cyklistickej infraštruktúry
Podporovanie rekonštrukcie existujúcich pamiatok vhodných na využívanie v cestovnom
I.IV.I Podpora rozvoja
Zlepšiť
ruchu
podmienky pre infraštruktúry, služieb a
produktov cestovného ruchu Podpora projektov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu
rozvoj
Inštitucionalizovanie subjektov vstupujúcich do destinačného manažmentu (KOCR,
cestovného
I.IV.II Podpora rozvoja
OOCR)
ruchu
destinačného manažmentu a
podpora spolupráce medzi
Koordinovanie propagačných aktivít cestovného ruchu v regióne vo väzbe na
subjektmi cestovného ruchu
celoslovenské aktivity
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b) pre prioritnú oblasť Ľudské zdroje
2. Prioritná oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE
II. Strategický cieľ Kvalitné ľudské zdroje

Špecifický cieľ II.II

Špecifický cieľ II.I

Špecifický cieľ

Opatrenia

Rámcové aktivity

Materiálno-technické vybavenie centier odborného vzdelávania a prípravy tak, aby
zodpovedali aktuálnym požiadavkám prípravy žiakov pre prax
Zlepšiť kvalitu
zariadení
II.I.I Budovanie a modernizácia Výstavba a modernizácia predškolských, školských, kultúrnych, športových a
voľnočasových zariadení sociálnej infraštruktúry
sociálnej
sociálnej infraštruktúry
infraštruktúry
Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu
Podpora kultúrneho, športového a spolkového života
Podporovanie centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti podľa
požiadaviek trhu práce
Implementovanie prvkov duálneho vzdelávania do systému s možnosťou využívania
II.II.I Harmonizácia
moderných technológií vo vyučovaní odborného vzdelávania, sledovať potreby trhu práce v
vzdelávania v súlade s
regióne
požiadavkami trhu práce
Zabezpečovanie optimalizácie siete školských zariadení, študijných a učebných odborov
Skvalitňovanie komunikácie medzi vzdelávacími inštitúciami a sociálnymi partnermi pri
Zabezpečiť
inovatívnom vzdelávaní
súlad
Rozvoj špecializovaných vzdelávacích programov a inkluzívneho vzdelávania
vzdelávania s
Vytvorenie podmienok pre uchádzačov o rozšírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania
požiadavkami
a rekvalifikáciu
trhu práce
Podporovanie medzinárodnej mobility účastníkov odborného vzdelávania a prípravy a
II.II.II Podpora rozvoja
výmenné stáže
systému celoživotného
Podporovanie kvalitného predprimárneho vzdelávania – zvýšiť dostupnosť predškolského
vzdelávania
vzdelávania pre všetky deti
Podporovanie zvyšovania zručností a kompetencií žiakov v technických a prírodovedných
odboroch, v jazykovej príprave, v informačno-komunikačných zručnostiach
v polytechnickej výchove
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Rozširovanie siete nedostatkových sociálnych služieb a zariadení

Špecifický cieľ II.III

Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni

Zabezpečiť
kvalitu a
dostupnosť
sociálnych
služieb a
zdravotníckych
služieb pre
obyvateľov

II.III.I Dostupnosť a variabilita
Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú
sociálnych služieb,
transformácia,
Podporiť rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb na komunitnej úrovni
deinštitucionalizácia a
humanizácia sociálnych služieb Podporovanie dobrovoľníctva
Podporovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Podporovanie prevencie sociálnopatologických javov
Podpora integrácie služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti
II.III.II Dostupnosť a variabilita Podporovanie verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne
zdravotnej starostlivosti a
Modernizovanie zdravotníckej infraštruktúry a vybavenia
humanizácia
Podporovanie kvality zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
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c) pre prioritnú oblasť Životné prostredie

Špecifický cieľ
III.III

Špecifický cieľ III.II

Špecifický cieľ III.I

Špecifické ciele
Znížiť
ohrozenia
všetkých
zložiek
životného
prostredia a
ochrana pred
živelnými
pohromami

3. Prioritná oblasť ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
III. Strategický cieľ Zdravé životné prostredie
Opatrenia
Rámcové aktivity
III.I.I Zabezpečenie ochrany Preventívne opatrenia na ochranu pred živelnými pohromami
územia pred živelnými
Posilnenie krízového manažmentu a zlepšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov pri
pohromami realizáciou
mimoriadnych udalostiach
preventívnych opatrení
Realizovanie programov starostlivosti a opatrení uvedených v inej dokumentácii ochrany
prírody vypracovanej pre chránené územia a ohrozené druhy rastlín a živočíchov zaradené
III.I.II Realizácia opatrení a do NATURA 2000 v rámci štátnej ochrany prírody
programov na ochranu
prírody a krajiny
Zachovanie prírodného dedičstva (ochrana a zachovanie prírodných procesov)

Znížiť
produkciu
odpadov
III.II.I Zefektívnenie
zavedením
systému nakladania s
efektívneho
odpadom
systému
separovania a
zhodnocovania

Regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev
Zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu
komunálneho odpadu
Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, opätovné použitie a recyklácia, podpora
predchádzaniu vzniku odpadov
Eliminovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží

Zavádzanie princípov energetického manažmentu
III.III.I Znižovanie
Zlepšiť
energetickej náročnosti a
Podporovanie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
energeticky zvyšovanie využívania OZE
efektívne a (obnoviteľných zdrojov
Podporovanie udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov
nízkouhlíkové energie)
hospodárstvo
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d) pre prioritnú oblasť Doprava a technická infraštruktúra
4. Prioritná oblasť DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
IV. Strategický cieľ Komplexná technická infraštruktúra

Špecifický cieľ IV.I

Špecifické ciele

Opatrenia

IV.I.I Budovanie a
rozširovanie siete
rýchlostných ciest a
ciest I. triedy vrátane
výstavby obchvatov
miest a obcí
IV.I.II Výstavba,
rekonštrukcia a
modernizácia
Skvalitniť
regionálnych,
regionálnu
miestnych
dopravnú
infraštruktúru a jej komunikácií a podpora
ekologickej a
napojenie na
nemotorovej dopravy
nadregionálne
siete a zlepšiť
IV.I.III Výstavba,
dopravnú
rekonštrukcia a
dostupnosť
modernizácia
železničnej siete
regionálneho a
medzinárodného
významu
IV.I.IV Vytvorenie
podmienok pre
využitie vodných ciest
regionálneho a

Rámcové aktivity
Podporovanie výstavby nových rýchlostných ciest
Podporovanie modernizácie ciest I. triedy vrátane výstavby obchvatov miest a obcí
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov cestnej infraštruktúry
Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií uskutočniteľnosti
Budovanie cyklodopravných ciest/trás v sídlach a medzi sídlami
Podpora ekologickej priaznivej nízkohlukovej a nízkouhlíkovej dopravy
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia železničnej siete

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov železničnej dopravy

Rozvoj vodnej a kombinovanej dopravy
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Špecifický cieľ IV.II

Zlepšovanie
zásobovania
pitnou vodou a
odvádzanie a
čistenie
komunálnych
odpadových vôd

Špecifický cieľ IV.III

medzinárodného
významu

Zlepšiť
dostupnosť a
kvalitu
informačných a
komunikačných
technológií

IV.II.I. Zvýšenie
podielu obyvateľstva
napojeného na
Výstavba a rekonštrukcia verejných kanalizácií a ČOV
kanalizačnú sieť a
ČOV
IV.II.II Zvýšenie
podielu obyvateľov
Výstavba a rekonštrukcia vodovodných sietí
napojených na verejné
vodovody
IV.III.I Podpora
Podporovanie budovania a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane vybavenia
rozvoja
telekomunikačných a vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
prenosových sietí pre
podporu informačnej a
komunikačnej
Elektronizácia služieb
infraštruktúry a
elektronizácie služieb
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2. 2 Popis jednotlivých opatrení
Špecifický cieľ I.I: Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vysokou pridanou
hodnotou
Opatrenie I.I.I: Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón

Popis opatrenia:
Rozvoj priemyslu ovplyvňujú hlavne zahraničné investície, ktoré vplývajú nielen na
tvorbu nových pracovných príležitostí, čím znižujú nezamestnanosť, ale vytvárajú tzv.
multiplikačný efekt v podobe ďalších novovytvorených pracovných miest, napr. u ich
subdodávateľov, ktorí často prichádzajú s hlavným investorom ako i rozvojom ďalších služieb.
Usídľujú sa hlavne v priemyselných parkoch a zónach.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Zvyšovanie počtu revitalizovaných brownfields a podnikateľských zón



Zvyšovanie počtu podnikateľských subjektov



Zvyšovanie počtu pracovných miest

Cieľové skupiny:


Podnikatelia



Obyvatelia Nitrianskeho kraja

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.I.II Podpora rozvoja priemyselných odvetví s vyššou tvorbou pridanej hodnoty



I.I.III Podpora malého a stredného podnikania

Indikátory výstupu:


Počet revitalizovaných brownfields a podnikateľských zón



Počet subjektov pôsobiacich v existujúcich priemyselných areáloch



Počet vytvorených pracovných miest
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Opatrenie I.I.II: Podpora rozvoja priemyselných odvetví s vyššou tvorbou pridanej hodnoty

Popis opatrenia:
Rozvoj priemyselných odvetví je možné dosiahnuť zvyšovaním podielu odvetví
a firiem produkujúcich výrobky konkurencieschopné na globálnych trhoch. Túto podporu
globálnej konkurencieschopnosti regiónov možno zaistiť na základe silnej ekonomiky
prostredníctvom rozvoja priemyselných odvetví produkujúcich výrobky s vysokou pridanou
hodnotou.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie rozvoja podnikov a vytváranie klastrov



Zvyšovanie počtu pracovných miest

Cieľové skupiny:


Podnikatelia



Regionálna a miestna samospráva



Žiaci a študenti škôl



Úrady práce



Obyvatelia Nitrianskeho kraja

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.I.I Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón



I.I.III Podpora malého a stredného podnikania

Indikátory výstupu:


Počet podporených podnikov a počet podnikov využívajúcich poradenstvo a
novovytvorené služby



Počet vytvorených pracovných miest
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Opatrenie I.I.III: Podpora malého a stredného podnikania

Popis opatrenia:
Vysokú inovačnú schopnosť v oblasti výroby v Nitrianskom kraji majú najmä malé a
stredné podniky, ktoré by boli schopné presadiť sa so svojimi výrobkami na trhu.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie začínajúcich podnikateľov



Vytváranie a podpora Centier prvého kontaktu pre šírenie informácií a poznatkov pre
MSP



Zvyšovanie počtu pracovných miest

Cieľové skupiny:


Začínajúci podnikatelia



MSP, ktorí budú využívať informačné a poradenské služby poskytované
špecializovanými inštitúciami



MSP predkladajúce inovačné projekty

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.I.I Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón



I.I.II Podpora rozvoja priemyselných odvetví s vyššou tvorbou pridanej hodnoty

Indikátory výstupu:


Počet podporených MSP



Počet podporených projektov



Počet vytvorených pracovných miest v podporených firmách
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Špecifický cieľ I.II: Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie, kultúrny a kreatívny
priemysel
Opatrenie I.II.I: Rozvoj a podpora výskumných, technologických a kreatívnych centier a
inkubátorov
Popis opatrenia:
Výskumné, technologické a kreatívne centrá a inkubátory sú základnými nástrojmi na
zavedenie nových trendov ekonomiky. Zlepšenie prístupu podnikateľov k najnovším
technológiám vytvorí podmienky pre rast produktivity práce a pridanej hodnoty v hospodárstve
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu projektov podporujúcich inovácie
medzi podnikateľmi na domácej aj medzinárodnej úrovni



Vytvorenie podmienok pre rozvoj inovačnej infraštruktúry



Budovanie kultúrnych a kreatívnych centier a inkubátorov

Cieľové skupiny:


Podnikatelia



Vedeckí a výskumní pracovníci



Vedeckovýskumné pracoviská



SAV



Regionálna a miestna samospráva

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.II.I Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce

Indikátory výstupu:


Počet podporených partnerstiev zameraných na rozvoj výskumu a vývoja



Počet vytvorených výskumných a technologických centier, vedeckých parkov
a podnikateľských inkubátorov a inovačných centier



Počet vybudovaných kultúrnych a kreatívnych centier a inkubátorov
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Špecifický cieľ I.III: Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoj vidieka
Opatrenie I.III.I: Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pôdohospodárskych podnikov
a zvýšenie poľnohospodárskej diverzifikácie
Popis opatrenia:
Diverzifikácia poľnohospodárskych aktivít je kľúčovým prvkom na zachovanie
a zlepšenie rovnováhy pracovných príležitostí v spoločenských podmienkach vidieckeho
obyvateľstva. Takýto rozvoj je opodstatnený v prípade, keď poľnohospodársky podnik využíva
potenciál vidieka, tým že pomáha stabilizovať zamestnanosť.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie

moderného

a

efektívneho

multifunkčného

poľnohospodárstva

produkujúceho dostatok kvalitných potravín


Zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie pôdohospodárskych podnikov o možnostiach
diverzifikačných aktivít



Podporovanie pilotných projektov diverzifikácie malých pôdohospodárskych podnikov



Podpora rozvoja potravinárskych podnikov využívajúcich produkty poľnohospodárskej
prvovýroby v kraji

Cieľové skupiny:


Poľnohospodárske družstvá



Mikropodniky, malé a stredné podniky



SHR

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu

Indikátory výstupu:


Počet podporených podnikov



Počet školiacich aktivít



Počet podporených projektov



Počet podporených potravinárskych podnikov
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Opatrenie I.III.II: Podpora vedy, výskumu a transferu poznatkov v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka

Popis opatrenia:
Rozvoj vidieka je ovplyvňovaný zavádzaním nových poznatkov a inovácií do
poľnohospodárstva. Pre dosiahnutie multifunkčného poľnohospodárstva je však potrebné
prepájať

vedeckovýskumné

poznatky s praxou,

v rámci

„znalostného

trojuholníka“

(vzdelávanie – výskum – poradenstvo s podnikateľskou pracou).
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie sieťovania pôdohospodárskych subjektov a výskumných inštitúcií



Podporovanie a rozvoj spolupráce s vedeckovýskumnými inštitúciami v oblasti rozvoja
vidieka

Cieľové skupiny:


Poľnohospodárske družstvá



Mikropodniky, malé a stredné podniky



SHR



Záujmové združenia poľnohospodárov



Miestna samospráva

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.III.I Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pôdohospodárskych podnikov a
zvýšenie poľnohospodárskej diverzifikácie

Indikátory výstupu:


Počet podporených subjektov



Počet podporených projektov
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Opatrenie I.III.III: Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
Popis opatrenia:
Zlepšenie kvality života obyvateľstva na vidieku bude podporované rozvojom rôznych
služieb ako napríklad výstavba a rekonštrukcia rôznych objektov na vidieku. Opatrenie bude
podporovať aj aktivity na odborné vzdelávanie, praktické zručnosti a aktivity pre obyvateľov
kraja.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie rozvoja základných služieb na vidieku výstavba a rekonštrukcia, podpora
kvality života



Zvyšovanie odborného vzdelávania a zručností

Cieľové skupiny:


Regionálna a miestna samospráva



Miestna samospráva



Obyvatelia kraja

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov



Počet vzdelávacích aktivít, workshopov a školení
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Špecifický cieľ I.IV: Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v Nitrianskom kraji
Opatrenie I.IV.I: Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu
Popis opatrenia:
Nitriansky kraj má vzhľadom na svoje prírodné podmienky, charakter krajiny, kultúrne
a historické tradície veľký predpoklad na rozvoj cestovného ruchu. Na zvýšenie návštevnosti
Nitrianskeho kraja domácimi, ale aj zahraničnými turistami je nevyhnutné splniť určité
podmienky. V prvom rade je podstatné zmodernizovať infraštruktúru, podporiť rekonštrukciu
existujúcich pamiatok, podporiť cykloturistiku a zlepšiť poskytovanie služieb v kraji.
Nevyhnutnou podmienkou je ponuka ucelených produktových balíkov a kvalitná propagácia
cestovného ruchu v domácom aj zahraničnom meradle.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie cykloturistiky v NSK budovaním a značením cyklotrás vrátane
budovania cyklistickej infraštruktúry



Podporovanie rekonštrukcie existujúcich pamiatok vhodných na využívanie
v cestovnom ruchu



Podpora projektov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu

Cieľové skupiny:


Turisti a návštevníci kraja



Podnikateľské subjekty v CR



Regionálna a miestna samospráva



Miestne akčné skupiny



Neziskový sektor



Obyvatelia kraja



Záujmové združenia

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.IV.II Podpora rozvoja destinačného manažmentu a podpora spolupráce medzi
subjektmi cestovného ruchu
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Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov zameraných na cyklistickú infraštruktúru



Počet podporených projektov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu



Počet podporených projektov v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu
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Opatrenie I.IV.II: Podpora rozvoja destinačného manažmentu a podpora spolupráce medzi
subjektmi cestovného ruchu
Popis opatrenia:
Destinačný manažment spočíva v koordinácií existujúcich marketingových aktivít
a v reflektovaní existujúcich príležitosti v danom regióne. Dôležité je vytvorenie systému
destinačného manažmentu na území kraja a podpora spolupráce medzi subjektmi cestovného
ruchu.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Inštitucionalizovanie subjektov vstupujúcich do destinačného manažmentu (KOCR,
OOCR)



Koordinovanie propagačných aktivít cestovného ruchu v regióne vo väzbe na
celoslovenské aktivity

Cieľové skupiny:


Turisti a návštevníci kraja



Podnikateľské subjekty



Regionálna a miestna samospráva



Miestne akčné skupiny



Neziskový sektor



Obyvatelia kraja



Záujmové združenia

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu

Indikátory výstupu:


Počet vytvorených oblastných organizácií cestovného ruchu



Počet podporených neinvestičných projektov na podporu cestovného ruchu
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Špecifický cieľ II.I: Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry
Opatrenie II.I.I: Budovanie a modernizácia sociálnej infraštruktúry
Popis opatrenia:
Pre rozvoj ľudských zdrojov je nevyhnutné zabezpečiť vhodné podmienky v zariadeniach
zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie a trávenie voľného času. Preto je potrebné budovanie
a modernizácia zariadení sociálnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov
v Nitrianskom kraji.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Materiálno-technické vybavenie centier odborného vzdelávania a prípravy tak, aby
zodpovedali aktuálnym požiadavkám prípravy žiakov pre prax



Výstavba a modernizácia predškolských, školských, kultúrnych, športových a
voľnočasových zariadení sociálnej infraštruktúry



Podpora výstavby a rekonštrukcia bytového fondu



Podpora kultúrneho, športového a spolkového života kraja

Cieľové skupiny:


Obyvatelia a návštevníci kraja



Žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK



Žiaci materských a základných škôl



Pedagogickí a riadiaci pracovníci na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
NSK

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu



II.II.I Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce

Indikátory výstupu:


Počet zmodernizovaných zariadení



Počet podporených projektov



Počet postavených bytových domov



Počet podujatí
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Špecifický cieľ II.II: Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami trhu práce
Opatrenie II.II.I: Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce
Popis opatrenia:
Harmonizácia vzdelávania a trhu práce vychádza zo zapájania študentov do inovačnej
praxe priamo v podnikoch komerčnej sféry. Výsledkom je uplatnenie absolventov vo
vyštudovanom odbore. Pri nedostatočnej harmonizácií vzdelávania v súlade s požiadavkami
trhu práce dochádza k neodbornej

pripravenosti absolventov v podmienkach pracovného

pomeru.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Podporovanie centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti podľa
požiadaviek trhu práce



Implementovanie prvkov duálneho vzdelávania do systému s možnosťou využívania
moderných technológií vo vyučovaní odborného vzdelávania, sledovať potreby trhu
práce v regióne



Zabezpečovanie optimalizácie siete školských zariadení, študijných a učebných
odborov



Skvalitňovanie komunikácie medzi vzdelávacími inštitúciami a sociálnymi partnermi
pri inovatívnom vzdelávaní

Cieľové skupiny:


Žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK



Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti NSK



Rodičia žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.II.II Podpora rozvoja systému celoživotného vzdelávania

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov
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Podiel žiakov odborného výcviku v centrách odborného vzdelávania a prípravy na
celkovom počte žiakov



Počet školských zariadení



Počet realizovaných aktivít
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Opatrenie II.II.II: Podpora rozvoja systému celoživotného vzdelávania
Popis opatrenia:
Celoživotné vzdelávanie umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť získané
vzdelanie, rekvalifikovať sa a uspokojiť svoje záujmy. Tým dochádza k vytvoreniu vhodného
predpokladu na zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľstva a zároveň k zvýšeniu kvality ľudských
zdrojov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Rozvoj špecializovaných vzdelávacích programov a inkluzívneho vzdelávania



Vytvorenie podmienok pre uchádzačov o rozšírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania
a rekvalifikáciu



Podporovanie medzinárodnej mobility účastníkov odborného vzdelávania a prípravy
a výmenné stáže



Podporovanie

kvalitného

predprimárneho

vzdelávania

–

zvýšiť

dostupnosť

predškolského vzdelávania pre všetky deti


Podporovanie

zvyšovania

zručností

a kompetencií

žiakov

v technických

a prírodovedných odboroch, v jazykovej príprave, v informačno-komunikačných
zručnostiach a v polytechnickej výchove
Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Znevýhodnené skupiny na trhu práce



Nezamestnaní



Zamestnanci a samozamestnávatelia



Obyvatelia vyšších vekových kategórií

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.II.I Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov



Počet zapojených subjektov



Počet absolventov
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Špecifický cieľ II.III: Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb a zdravotníckych
služieb pre obyvateľov
Opatrenie II.III.I: Dostupnosť a variabilita sociálnych služieb, transformácia,
deinštitucionalizácia a humanizácia sociálnych služieb

Popis opatrenia:
Vzhľadom

na

starnutie

populácie,

ako

jedného

z faktorov

nepriaznivého

demografického vývoja, je potrebné upriamiť pozornosť na možnosti dostupnosti, variability
a humanizácie sociálnych služieb. Pre zlepšenie kvality života obyvateľov je dôležité
dobudovanie a rozširovanie siete sociálnych zariadení a skvalitnenie poskytovania sociálnych
služieb.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Rozširovanie siete nedostatkových sociálnych služieb a zariadení



Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni



Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na
komunitnú



Podporiť rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb na komunitnej úrovni



Podporovanie dobrovoľníctva



Podporovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately



Podporovanie prevencie sociálnopatologických javov

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Regionálna a miestna samospráva



Poskytovatelia sociálnych služieb



Pracovníci zariadení sociálnych služieb

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ
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Väzby na ostatné opatrenia:


II.III.II Dostupnosť a variabilita zdravotnej starostlivosti a humanizácia

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov



Počet podporených služieb



Počet dobrovoľníkov



Počet prípadov
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Opatrenie II.III.II: Dostupnosť a variabilita zdravotnej starostlivosti a humanizácia
Popis opatrenia:
Zdravotný stav obyvateľstva patrí v súčasnej dobe medzi veľmi dôležité priority každej
spoločnosti. Dobrý zdravotný stav obyvateľstva vytvára dobrý predpoklad pre fungovanie
ekonomiky, pretože iba zdravá spoločnosť tvorí jednu z podmienok pre jej rozvoj. Pre zlepšenie
kvality života obyvateľov je dôležité dobudovanie a rozširovanie siete zariadení zdravotnej
starostlivosti a skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Podpora integrácie služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti



Podporovanie verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
regióne



Modernizovanie zdravotníckej infraštruktúry a vybavenia



Podporovanie kvality zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Zdravotnícke zariadenia



Lekári a personál zdravotníckych zariadení



Neštátne neziskové organizácie

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.III.I Dostupnosť a variabilita sociálnych služieb, transformácia, deinštitucionalizácia
a humanizácia sociálnych služieb

Indikátory výstupu:


Počet podporených integrovaných centier



Počet poskytovateľov



Počet podporených projektov
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Špecifický cieľ III.I: Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného prostredia a ochrana pred
živelnými pohromami
Opatrenie III.I.I: Zabezpečenie ochrany územia pred živelnými pohromami realizáciou
preventívnych opatrení

Popis opatrenia:
Z dôvodu možného zasiahnutia územia živelnými pohromami je v súčasnosti významné
realizovať preventívne kroky, ktoré zabránia negatívnym vplyvom v krajine.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Preventívne opatrenia na ochranu pred živelnými pohromami



Posilnenie krízového manažmentu a zlepšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov kraja
pri mimoriadnych udalostiach

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Správcovia veľkých a drobných vodných tokov



Miestna a regionálna samospráva



Neštátne neziskové organizácie

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


III.I.II Realizácia opatrení a programov na ochranu prírody a krajiny

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov
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Opatrenie III.I.II: Realizácia opatrení a programov na ochranu prírody a krajiny
Popis opatrenia:
Ochrana prírody a krajiny je jedným zo základných výrazov starostlivosti každej
spoločnosti o životné prostredie, ktorá determinuje kvalitu života v prostredí. Je jedným z
predpokladov zachovávania prírodného a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.
Biodiverzita na území kraja je výsledkom vývoja jeho prírodnej krajiny a vplyvu človeka na
ňu. V NSK sa nachádza pomerne vysoký počet chránených území z hľadiska záujmov štátnej
ochrany prírody a krajiny, Európskej sústavy chránených území NATURA 2000, Ramsarskej
konvencie ako aj ďalších medzinárodných dohovorov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Realizovanie programov starostlivosti a opatrení uvedených v inej dokumentácii
ochrany prírody vypracovanej pre chránené územia a

ohrozené druhy rastlín a

živočíchov zaradené do NATURA 2000 v rámci štátnej ochrany prírody


Zachovanie prírodného dedičstva (ochrana a zachovanie prírodných procesov)



Regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Miestna samospráva



Dotknuté orgány štátnej správy v oblasti ochrany prírody



Neštátne neziskové organizácie

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


III.I.I Zabezpečenie ochrany územia pred živelnými pohromami realizáciou
preventívnych opatrení

Indikátory výstupu:


Počet zrealizovaných programov a opatrení



Počet podporených projektov
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Špecifický cieľ III.II: Znížiť produkciu odpadov zavedením efektívneho systému
separovania a zhodnocovania
Opatrenie III.II.I: Zefektívnenie systému nakladania s odpadom
Popis opatrenia:
Separovanie odpadu je jednou z aktivít, prostredníctvom ktorého sa šetria prírodné
zdroje a znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie a to nielen vo
výrobných procesoch ale aj na skládkach. Zvýšenie zefektívnenia nakladania s odpadmi
vychádza zo zavádzania nových a modernizácie už existujúcich systémov separovaného zberu.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu
komunálneho odpadu



Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, opätovné použitie a recyklácia, podpora
predchádzaniu vzniku odpadov



Eliminovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží

Cieľové skupiny:


Miestna samospráva



Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom alebo obcou



Majitelia pozemkov



Podnikateľské subjekty



Obyvatelia Nitrianskeho kraja

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.III.I. Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pôdohospodárskych podnikov
a zvýšenie poľnohospodárskej diverzifikácie



I.III.II Podpora vedy, výskumu a transferu poznatkov v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov
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Počet zariadení na separáciu alebo zhodnotenie odpadu



Počet zlikvidovaných environmentálnych záťaží

54

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022
II. etapa – Strategická, programová, realizačná a finančná časť (návrh)

Špecifický cieľ III.III: Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo
Opatrenie III.III.I: Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie využívania OZE
(obnoviteľných zdrojov energie)
Popis opatrenia:
Znižovanie energetickej náročnosti má byť systematické, aktivity sa majú navzájom
dopĺňať tak, aby sa maximálne využil potenciál úspor energie. Prioritou je znížiť potrebu
energie a až následne pokrývať nevyhnutnú spotrebu z účinných systémov centralizovaného
zásobovania teplom alebo z obnoviteľných zdrojov energie. Opatrenie bude zamerané na
využívanie obnoviteľných zdrojov energie, na energeticky úsporné opatrenia v podnikoch a vo
verejných budovách, ďalej na prípravu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií a na
rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenia:


Zavádzanie princípov energetického manažmentu



Podporovanie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch



Podporovanie udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov

Cieľové skupiny:


Podniky



Regionálna a miestna samospráva



Domácnosti

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.I.I Budovanie a modernizácia zariadení sociálnej infraštruktúry

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov
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Špecifický cieľ IV.I: Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru a jej napojenie na
nadregionálne siete a zlepšiť dopravnú dostupnosť
Opatrenie IV.I.I: Budovanie a rozširovanie siete rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane
výstavby obchvatov miest a obcí

Popis opatrenia:
Význam rýchlostných ciest a ciest I. triedy vychádza z dobrej dostupnosti Nitrianskeho
kraja, ktorá je dôležitá pre rozvoj investičných zámerov a ekonomických aktivít. Táto sieť
rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo výraznej miere vytvára konkurenčnú výhodu regiónu a je
významným lokalizačným predpokladom pre lokalizáciu priemyselných podnikov a iných
komerčných objektov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Podporovanie výstavby nových rýchlostných ciest



Podporovanie modernizácie ciest I. triedy vrátane výstavby obchvatov miest a obcí

Cieľové skupiny:


Podnikateľské subjekty



Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Návštevníci kraja

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.I.I Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón



I.III.III Podpora základných služieb rozvoja obcí na vidieku



I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu

Indikátory výstupu:


Dĺžka vybudovaných rýchlostných ciest



Dĺžka zmodernizovaných a vybudovaných ciest I. triedy
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Opatrenie IV.I.II: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia regionálnych, miestnych
komunikácií a podpora ekologickej a nemotorovej dopravy

Popis opatrenia:
Regionálne a miestne komunikácie zabezpečujú hlavne dostupnosť medzi mestskými
a vidieckymi sídlami v rámci Nitrianskeho kraja. Tvoria dôležitý lokalizačný predpoklad pre
alokáciu firiem, inštitúcií a individuálnej bytovej výstavby. Modernizácia a rekonštrukcia
regionálnych a miestnych komunikácií vedie ku skvalitneniu celkovej dopravnej infraštruktúry
a rozvoju ekologickej a nemotorovej dopravy v regióne.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy



Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií



Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov cestnej infraštruktúry



Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií uskutočniteľnosti



Budovanie cyklodopravných ciest/trás v sídlach a medzi sídlami



Podpora ekologickej priaznivej nízkohlukovej a nízkouhlíkovej dopravy

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Turisti a návštevníci kraja



Podnikateľské subjekty



Regionálna a miestna samospráva

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


I.I.I Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podnikateľských zón



I.III.III Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku



I.IV.I Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu



IV.I.I Budovanie a rozširovanie siete rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane
výstavby obchvatov miest a obcí
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Indikátory výstupu:


Dĺžka vybudovaných, modernizovaných a rekonštruovaných ciest II. a III. triedy



Dĺžka vybudovaných, modernizovaných a rekonštruovaných miestnych komunikácií



Počet vybudovaných, modernizovaných a rekonštruovaných objektov cestnej
infraštruktúry



Počet podporených projektov



Počet projektových dokumentácií a štúdií uskutočniteľnosti
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Opatrenie IV.I.III: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia železničnej siete regionálneho
a medzinárodného významu
Popis opatrenia:
Železničná doprava má vplyv na rozvoj hospodárstva štátu, ako aj na úroveň
uspokojenia potrieb obyvateľstva. Zabezpečuje spojenie medzi výrobou a spotrebou, podieľa
sa na dochádzke ľudí do zamestnania, do škôl a za službami. Zvýšený význam dopravy
v poslednom období spôsobuje určité tlaky na jej transformáciu, ktorá by viedla ku skvalitneniu
dopravnej infraštruktúry a k zlepšeniu kvality dopravných prostriedkov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia železničnej siete



Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov železničnej dopravy

Cieľové skupiny:


Obyvatelia Nitrianskeho kraja



Návštevníci kraja



Účastníci osobnej a nákladnej dopravy, ako priamy užívatelia

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


nie sú

Indikátory výstupu:


Dĺžka novovybudovanej a modernizovanej železničnej siete



Počet podporených projektov
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Opatrenie IV.I.IV: Vytvorenie podmienok pre využitie vodných ciest regionálneho a
medzinárodného významu
Popis opatrenia:
Vodná doprava je významnou súčasťou dopravnej sústavy Slovenskej republiky. V
súčasnosti zohráva dôležitú úlohu nielen pri zefektívňovaní tovarovej výmeny, ale svoju
budúcnosť majú i vodné toky a vodné plochy pre športové a rekreačné využitie. Nitriansky kraj
má vysoký potenciál vo využití vodných tokov na dopravné a prepravné účely.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Rozvoj vodnej a kombinovanej dopravy

Cieľové skupiny:


Vlastníci/správcovia infraštruktúry vodnej dopravy



Vlastníci/prevádzkovatelia lodného parku

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


nie sú

Indikátory výstupu:


Počet podporených projektov
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Špecifický cieľ IV.II: Zlepšenie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd
Opatrenie IV.II.I: Zvýšenie podielu obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť
a ČOV

Popis opatrenia:
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd sú predpokladom pre vyššiu kvalitu ľudského
života a ochranu životného prostredia. Uvedené opatrenie je zamerané na budovanie nových
kanalizačných sietí a ČOV a taktiež na zabezpečenie dobrého stavu kanalizačného
infraštruktúrneho majetku budovania verejných sietí za účelom spoľahlivosti a hospodárnosti
odvádzania a čistenia odpadových vôd pre čo najväčší počet užívateľov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Výstavba a rekonštrukcia verejných kanalizácií a ČOV

Cieľové skupiny:


Miestna samospráva



Obyvatelia NSK



Podnikatelia

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


III.I.II Realizácia opatrení a programov na ochranu prírody a krajiny

Indikátory výstupu:


Počet domácností napojených na kanalizáciu a ČOV
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Opatrenie IV.II.II: Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na verejný vodovod

Popis opatrenia:
Zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových
vôd sú základným predpokladom pre vyššiu kvalitu ľudského života a ochranu životného
prostredia. Existencia vodohospodárskej infraštruktúry je súčasne predpokladom ďalšieho
sociálneho i ekonomického rozvoja. Uvedené opatrenie je zamerané na zvyšovanie podielu
obyvateľov zásobovaných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Výstavba a rekonštrukcia vodovodných sietí

Cieľové skupiny:


Miestna samospráva



Obyvatelia NSK



Podnikatelia

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


III.I.II Realizácia opatrení a programov na ochranu prírody a krajiny

Indikátory výstupu:


Počet domácností napojených na verejné vodovody
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Špecifický cieľ IV.III: Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných
a komunikačných technológií
Opatrenie IV.III.I: Podpora rozvoja telekomunikačných a prenosových sietí pre podporu
informačnej a komunikačnej infraštruktúry a elektronizácie služieb
Popis opatrenia:
Dostupnosť informačných a komunikačných technológií vytvára jeden zo základných
predpokladov pre rozvoj informačnej spoločnosti a pre rozvoj ekonomiky založenej na
znalostiach. Preto je dôležité podporiť a zabezpečiť väčšiu dostupnosť informačných
a komunikačných technológií v Nitrianskom kraji a podporovať jednotlivé domácnosti v rámci
informatizácie.
Rámcové aktivity realizujúce opatrenie:


Podporovanie budovania a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia



Elektronizácia služieb

Cieľové skupiny:


Prevádzkovatelia sietí



Obyvatelia NSK



Regionálna a miestna samospráva

Možné zdroje financovania:


Verejné zdroje



Súkromné zdroje



Zdroje EÚ

Väzby na ostatné opatrenia:


II.II.II Podpora rozvoja systému celoživotného vzdelávania

Indikátory výstupu:


Počet novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet



Počet užívateľov
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2.3 Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení PHSR NSK 2016 - 2022
Tab. č. 6: Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení PHSR NSK 2016 - 2022
a) pre prioritnú oblasť Hospodárstvo
Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ
I.Strategický cieľ

I.I Špecifický cieľ

I.I.I Opatrenie

I.I.II Opatrenie

I.I.III Opatrenie

Názov cieľa/opatrenia

Typ
indikátora

Názov indikátora

1.Prioritná oblasť Hospodárstvo
Konkurencieschopná
dopad
ekonomika
Rast HDP a zamestnanosti
Vytvoriť podmienky pre
Zvyšovanie zamestnanosti tvorbou nových
príchod investícií s
pracovných miest prepojením a lepšou
výsledok
vysokou pridanou
spolupráce MSP s nadnárodnými
hodnotou
spoločnosťami
Počet revitalizovaných brownfields a
podnikateľských zón
Rozvoj a podpora
Počet subjektov pôsobiacich v existujúcich
priemyselných parkov a
výstup
priemyselných areáloch
podnikateľských zón

Podpora rozvoja
priemyselných odvetví s
vyššou tvorbou pridanej
hodnoty

Podpora malého a
stredného podnikania

výstup

výstup

Merná
jednotka

počet
počet

Počet vytvorených pracovných miest

počet

Počet podporených podnikov a počet
podnikov využívajúcich poradenstvo a
novovytvorené služby

počet

Počet vytvorených pracovných miest

počet

Počet podporených MSP

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet vytvorených pracovných miest v
podporených firmách

počet

Rámcové aktivity

Zvyšovanie počtu revitalizovaných
brownfields a podnikateľských zón
Zvyšovanie počtu podnikateľských
subjektov
Zvyšovanie počtu pracovných
miest
Podporovanie rozvoja podnikov a
vytváranie klastrov
Zvyšovanie počtu pracovných
miest
Podporovanie začínajúcich
podnikateľov
Vytváranie a podpora Centier
prvého kontaktu pre šírenie
informácií a poznatkov pre MSP
Zvyšovanie počtu pracovných
miest
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I.II. Špecifický cieľ

I.II.I Opatrenie

Vytvoriť stimulujúce
prostredie pre inovácie,
kultúrny a kreatívny
priemysel

Rozvoj a podpora
výskumných,
technologických
a kreatívnych centier a
inkubátorov

výsledok

Počet podporených partnerstiev zameraných
na rozvoj výskumu a vývoja

I.III. Špecifický cieľ

I.III.I Opatrenie

Podpora
reštrukturalizácie a
modernizácie
pôdohospodárskych
podnikov a zvýšenie
poľnohospodárskej
diverzifikácie

počet

výstup

výstup
Podporiť rozvoj
multifunkčného
poľnohospodárstva a
rozvoj vidieka

Celkové zvýšenie výkonnosti výskumu a
vývoja a ich odraz v inovácií a efektívnosti
vo výrobných procesoch

výsledok

Počet vytvorených výskumných a
technologických centier, vedeckých parkov
počet
a podnikateľských inkubátorov a inovačných
centier
Počet vybudovaných kultúrnych
počet
a kreatívnych centier a inkubátorov

Vytváranie partnerstiev
zameraných na realizáciu projektov
podporujúcich inovácie medzi
podnikateľmi na domácej aj
medzinárodnej úrovni
Vytvorenie podmienok pre rozvoj
inovačnej infraštruktúry
Budovanie kultúrnych
a kreatívnych centier a inkubátorov

Zvyšovanie zamestnanosti na vidieku

Počet podporených podnikov

počet

Počet školiacich aktivít

počet

Počet podporených projektov

počet

výstup

Počet podporených potravinárskych
podnikov
počet

Podporovanie moderného a
efektívneho multifunkčného
poľnohospodárstva produkujúceho
dostatok kvalitných potravín
Zvyšovanie informovanosti a
vzdelávanie pôdohospodárskych
podnikov o možnostiach
diverzifikačných aktivít
Podporovanie pilotných projektov
diverzifikácie malých
pôdohospodárskych podnikov
Podpora rozvoja potravinárskych
podnikov využívajúcich produkty
poľnohospodárskej prvovýroby v
kraji
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I.III.II. Opatrenie

I.III.III. Opatrenie

I.IV. Špecifický cieľ

I.IV.I Opatrenie

I.IV.II Opatrenie

Podpora vedy, výskumu
a transferu poznatkov v
oblasti
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka
Podpora základných
služieb a rozvoja obcí
na vidieku
Zlepšiť podmienky pre
rozvoj cestovného ruchu
v Nitrianskom kraji

Podpora rozvoja
infraštruktúry, služieb a
produktov cestovného
ruchu

Podpora rozvoja
destinačného
manažmentu a podpora
spolupráce medzi
subjektmi cestovného
ruchu

Počet podporených subjektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

výstup

výstup

výsledok

Počet vzdelávacích aktivít, workshopov a
školení
Zvyšovanie atraktivity cestovného ruchu
vyššou návštevnosťou domácich a
zahraničných turistov

počet

Počet podporených projektov zameraných na
počet
cyklistickú infraštruktúru
výstup

Počet podporených projektov súvisiacich
s rozvojom cestovného ruchu

počet

Počet podporených projektov v oblasti
cestovného ruchu

počet

Počet vytvorených oblastných organizácií
cestovného ruchu

počet

výstup
Počet podporených neinvestičných projektov
počet
na podporu cestovného ruchu

Podporovanie sieťovania
pôdohospodárskych subjektov a
výskumných inštitúcií
Podporovanie a rozvoj spolupráce s
vedeckovýskumnými inštitúciami v
oblasti rozvoja vidieka
Podporovanie rozvoja základných
služieb na vidieku, výstavba a
rekonštrukcia, podpora kvality
života
Zvyšovanie odborného vzdelávania
a zručností

Podporovanie cykloturistiky v
NSK budovaním a značením
cyklotrás vrátane budovania
cyklistickej infraštruktúry
Podporovanie rekonštrukcie
existujúcich pamiatok vhodných na
využívanie v cestovnom ruchu
Podpora projektov súvisiacich s
rozvojom cestovného ruchu
Inštitucionalizovanie subjektov
vstupujúcich do destinačného
manažmentu (KOCR, OOCR)
Koordinovanie propagačných
aktivít cestovného ruchu v regióne
vo väzbe na celoslovenské aktivity
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b) pre prioritnú oblasť Ľudské zdroje
Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ

Názov cieľa/opatrenia

Typ
indikátora

Názov indikátora

2.Prioritná oblasť Ľudské zdroje
II.Strategický cieľ

II.I Špecifický cieľ

Kvalitné ľudské
zdroje
Zlepšiť kvalitu
zariadení sociálnej
infraštruktúry

dopad
výsledok

Budovanie a
modernizácia sociálnej
infraštruktúry

výstup

Rámcové aktivity

Udržanie a rast zamestnanosti
Zvýšenie kvality sociálnej
infraštruktúry

počet

Materiálno-technické vybavenie centier
odborného vzdelávania a prípravy tak, aby
zodpovedali aktuálnym požiadavkám
prípravy žiakov pre prax

Počet podporených projektov

počet

Výstavba a modernizácia predškolských,
školských, kultúrnych, športových a
voľnočasových zariadení sociálnej
infraštruktúry

Počet postavených bytových domov

počet

Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového
fondu

Počet zmodernizovaných zariadení

II.I.I Opatrenie

Merná
jednot
ka

Podpora kultúrneho, športového a
spolkového života kraja
Počet podujatí

počet
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II.II Špecifický cieľ

II.II.I. Opatrenie

Zabezpečiť súlad
vzdelávania s
požiadavkami trhu práce

Harmonizácia
vzdelávania v súlade s
požiadavkami trhu práce

výsledok

Zvýšenie miery zamestnanosti
absolventov na trhu práce
Počet podporených projektov

počet

Počet žiakov odborného výcviku v
centrách odborného vzdelávania a
prípravy na celkovom počte žiakov

počet

Počet školských zariadení

počet

Počet realizovaných aktivít

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet zapojených subjektov

počet

Počet absolventov

počet

výstup

Počet detí

počet

výstup

Počet žiakov

počet

výstup

výstup

II.II.II. Opatrenie

Podpora rozvoja
systému celoživotného
vzdelávania

Podporovanie centier odborného vzdelávania a
prípravy pre jednotlivé oblasti podľa
požiadaviek trhu práce
Implementovanie prvkov duálneho vzdelávania
do systému s možnosťou využívania
moderných technológií vo vyučovaní
odborného vzdelávania, sledovať potreby trhu
práce v regióne
Zabezpečovanie optimalizácie siete školských
zariadení, študijných a učebných odborov
Skvalitňovanie komunikácie medzi
vzdelávacími inštitúciami a sociálnymi
partnermi pri inovatívnom vzdelávaní
Rozvoj špecializovaných vzdelávacích
programov a inkluzívneho vzdelávania
Vytvorenie podmienok pre uchádzačov o
rozšírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania
a rekvalifikáciu
Podporovanie medzinárodnej mobility
účastníkov odborného vzdelávania a prípravy a
výmenné stáže
Podporovanie kvalitného predprimárneho
vzdelávania – zvýšiť dostupnosť
predškolského vzdelávania pre všetky deti
Podporovanie zvyšovania zručností
a kompetencií žiakov v technických
a prírodovedných odboroch, v jazykovej
príprave, v informačno-komunikačných
zručnostiach a v polytechnickej výchove
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II.III Špecifický cieľ

II.III.I. Opatrenie

Zabezpečiť kvalitu a
dostupnosť sociálnych
služieb a
zdravotníckych služieb
pre obyvateľov

Dostupnosť a
variabilita sociálnych
služieb, transformácia,
deinštitucionalizácia a
humanizácia
sociálnych služieb

výsledok

výstup

Zlepšenie kvality a dostupnosti
sociálnych služieb a zdravotníckych
služieb pre obyvateľov kraja
Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených služieb

počet

Počet dobrovoľníkov

počet
počet

Počet prípadov

II.III.II. Opatrenie

Dostupnosť a
variabilita zdravotnej
starostlivosti a
humanizácia

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených integrovaných
centier

počet

Počet poskytovateľov

počet

výstup
Počet podporených projektov
Počet podporených projektov

počet
počet

Rozširovanie siete nedostatkových
sociálnych služieb a zariadení
Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa
do 3 rokov veku na komunitnej úrovni
Podporiť prechod poskytovania sociálnych
služieb z inštitucionálnej formy na
komunitnú
Podporiť rozvoj nových alebo existujúcich
sociálnych služieb na komunitnej úrovni
Podporovanie dobrovoľníctva
Podporovanie výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Podporovanie prevencie
sociálnopatologických javov
Podporovanie integrácie služieb sociálnej
a zdravotnej starostlivosti
Podporovanie verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
regióne
Modernizovanie zdravotníckej infraštruktúry
a vybavenia
Podporovanie kvality zdravotnej
starostlivosti a služieb súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti
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c) pre prioritnú oblasť Životné prostredie
Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ
III. Strategický cieľ

III.I Špecifický cieľ

III.I.I Opatrenie

III.I.II Opatrenie

Názov cieľa/opatrenia

Typ
indikátora

Názov indikátora

3. Prioritná oblasť Životné prostredie
Zdravé životné
dopad
Zlepšenie kvality životného prostredia
prostredie
Znížiť ohrozenia
všetkých zložiek
Zníženie ohrozenia, škôd na krajine,
životného prostredia a
výsledok
majetku a zdraví obyvateľov
ochrana pred živelnými
pohromami
Zabezpečenie ochrany
územia pred živelnými
pohromami realizáciou
preventívnych opatrení

Realizácia opatrení a
programov na ochranu
prírody a krajiny

Merná
jednotka

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet zrealizovaných programov a opatrení

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

výstup

výstup

Rámcové aktivity

Preventívne opatrenia na ochranu
pred živelnými pohromami
Posilnenie krízového manažmentu
a zlepšenie ochrany a bezpečnosti
obyvateľov kraja pri mimoriadnych
udalostiach
Realizovanie programov
starostlivosti a opatrení uvedených
v inej dokumentácii ochrany
prírody vypracovanej pre chránené
územia a ohrozené druhy rastlín a
živočíchov zaradené do NATURA
2000 v rámci štátnej ochrany
prírody
Zachovanie prírodného dedičstva
(ochrana a zachovanie prírodných
procesov)
Regenerácia a revitalizácia
verejných priestranstiev
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III.II Špecifický cieľ

III.II.I Opatrenie

III.III Špecifický cieľ

III.III.I Opatrenie

Znížiť produkciu
odpadov zavedením
efektívneho systému
separovania a
zhodnocovania

Zefektívnenie systému
nakladania s odpadom

Zlepšiť energeticky
efektívne a
nízkouhlíkové
hospodárstvo
Znižovanie energetickej
náročnosti a zvyšovanie
využívania OZE
(obnoviteľných zdrojov
energie)

výsledok

výstup

výsledok

výstup

Zníženie znečisťovania krajiny a využívanie
druhotných surovín vo výrobe

Počet podporených projektov

počet

Počet zariadení na separáciu alebo
zhodnotenie odpadu

počet

Počet zlikvidovaných environmentálnych
záťaží

počet

Zavádzanie nových a
zefektívňovanie existujúcich
systémov separovaného zberu
komunálneho odpadu
Zvyšovanie miery zhodnocovania
odpadov, opätovné použitie
a recyklácia, podpora
predchádzaniu vzniku odpadov
Eliminovanie negatívnych vplyvov
environmentálnych záťaží

Zníženie emisií skleníkových plynov
Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Počet podporených projektov

počet

Zavádzanie princípov
energetického manažmentu
Podporovanie prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
Podporovanie udržateľného
využívania obnoviteľných zdrojov
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d) pre prioritnú oblasť Doprava a technická infranštruktúra
Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ
IV. Strategický cieľ

IV.I Špecifický cieľ

IV.I.I Opatrenie

IV.I.II Opatrenie

Typ
indikáto
Názov indikátora
ra
4. Prioritná oblasť Doprava a technická infraštruktúra
Komplexná technická
Zlepšenie dopravnej obslužnosti, dostupnosti a
dopad
infraštruktúra
technickej infraštruktúry obyvateľov
Skvalitniť regionálnu
dopravnú infraštruktúru a
jej napojenie na
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry a
výsledok
nadregionálne siete a
dostupnosti
zlepšiť dopravnú
dostupnosť
Budovanie a rozširovanie
Dĺžka vybudovaných rýchlostných ciest
siete rýchlostných ciest a
ciest I. triedy vrátane
výstup
Dĺžka zmodernizovaných a vybudovaných ciest
výstavby obchvatov miest a
I. triedy
obcí
Dĺžka vybudovaných, modernizovaných a
rekonštruovaných ciest II. a III.triedy
Názov cieľa/opatrenia

Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia regionálnych,
miestnych komunikácií
a podpora ekologickej
a nemotorovej dopravy

výstup

Merná
jednotka

km
km
km

Rámcové aktivity

Podporovanie výstavby nových
rýchlostných ciest
Podporovanie modernizácie ciest I.
triedy vrátane výstavby obchvatov
miest a obcí
Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia ciest II. a III. triedy
Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia miestnych
komunikácií
Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia objektov cestnej
infraštruktúry
Vypracovanie projektových
dokumentácií a štúdií
uskutočniteľnosti

Dĺžka vybudovaných, modernizovaných a
rekonštruovaných miestnych komunikácií

km

Počet podporených projektov

počet

Počet projektových dokumentácií a štúdií
uskutočniteľnosti

počet

Počet vybudovaných, modernizovaných
a rekonštruovaných objektov cestnej
infraštruktúry

počet

Budovanie cyklodopravných
ciest/trás v sídlach a medzi sídlami

Počet podporených projektov

počet

Podpora ekologickej priaznivej
nízkohlukovej a nízkohlíkovej
dopravy
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IV.I.III Opatrenie

Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia železničnej
siete regionálneho a
medzinárodného významu

Dĺžka novovybudovanej a modernizovanej
železničnej siete

km

Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia železničnej siete

Počet podporených projektov

počet

Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia objektov železničnej
dopravy

km

Rozvoj vodnej a kombinovanej
dopravy

počet

Výstavba a rekonštrukcia
verejných kanalizácií a ČOV

počet

Výstavba a rekonštrukcia
vodovodných sietí

výstup

Vytvorenie podmienok
pre využitie vodných ciest
IV.I.IV Opatrenie
výstup Počet podporených projektov
regionálneho a
medzinárodného významu
Zlepšovanie zásobovania
pitnou vodou a
IV.II Špecifický cieľ
odvádzanie a čistenie
výsledok Zlepšenie kvality života obyvateľov
komunálnych odpadových
vôd
Zvýšenie podielu
obyvateľstva napojeného
Počet domácností napojených na kanalizáciu
IV.II.I Opatrenie
výstup
na kanalizačnú sieť a
a ČOV
ČOV
Zvýšenie podielu
Počet domácností napojených na verejné
IV.II.II Opatrenie
obyvateľov napojených na výstup
vodovody
verejný vodovod
Zlepšiť dostupnosť a
kvalitu informačných a
IV.III Špecifický cieľ
výsledok Zlepšenie digitálnych zručností
komunikačných
technológií
Podpora rozvoja
telekomunikačných a
Počet novopripojených obyvateľov na
prenosových sietí pre
IV.III.I Opatrenie
podporu informačnej a
výstup širokopásmový internet
komunikačnej
infraštruktúry a
elektronizácie služieb
Počet užívateľov

počet

počet

Podporovanie budovania
a modernizácie IKT infraštruktúry
vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým
pripojením a nákupu softvérového
vybavenia
Elektronizácia služieb
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2. 4 Ukazovatele pre NSK vychádzajúce zo stratégie Európa 2020
a národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
Napĺňanie strategického cieľa národnej stratégie bude monitorované prostredníctvom
ukazovateľov:


HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (PKS)



tempo rastu HDP (v stálych cenách)



tvorba hrubého fixného kapitálu za súkromný sektor ako % z HDP



podiel čistých disponibilných dôchodkov domácností na obyvateľa



produktivita práce v PKS na zamestnanca



emisie skleníkových plynov



podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie
Zdrojom pre získanie týchto informácií bude ŠÚ SR. Informácie, ktoré nebude možné

získať z tohto zdroja budú získané od iných subjektov (napr. ÚPSVR SR a pod.). V rámci
monitoringu bude porovnávaný súlad ukazovateľov národnej stratégie s ukazovateľmi v PHSR
NSK 2016 – 2022. Výsledky hodnotenia plnenia predloží MDVRR SR vo forme správy na
rokovanie vlády SR.
Očakávané výsledky regionálnej politiky sú na úrovni schválenej aktualizácie Národnej
stratégie regionálneho rozvoja v zmysle uznesenia vlády SR č. 222/2014.
Očakávané výsledky regionálnej politiky
Do roku 2020 chce SR dosiahnuť pokrok v mnohých oblastiach. Ako hlavné ciele si preto
v nadväznosti na stratégiu Európa 2020 určila:
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Tab. č. 7: Hlavné ciele v nadväznosti na stratégiu Európa 2020









Hlavné ciele
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo
veku 20 – 64 rokov zo súčasných 65% na
minimálne 72%
dosiahnuť cieľ investovať do výskumu
a vývoja 1,2% HDP najmä zlepšovaním
podmienok pre investície súkromného sektoru
do výskumu a vývoja, a vytvoriť nový
ukazovateľ na sledovanie inovácie
znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne
13% v porovnaní s úrovňami z roku 2005;
zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na
konečnej spotrebe energie o 14% a zvýšiť
energetickú účinnosť o 11%
znížiť mieru predčasného ukončenia školskej
dochádzky pod 6% a zvýšiť podiel
obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú
ukončené vysokoškolské vzdelanie, zo
súčasných 27% na minimálne 40%
znížiť podiel obyvateľov, ktorí sú ohrození
chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2%



Indikátory
Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20
– 64 rokov



Hrubé domáce výdavky na vedu a výskum
(GERD)




Emisie skleníkových plynov
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na
konečnej spotrebe energie
Energetická účinnosť ekonomiky









Počet ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú
dochádzku
Počet študentov podľa pohlavia vo veku 30
– 34 rokov
Počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby,
alebo sociálne vylúčené osoby
Počet ľudí žijúcich v domácnostiach s veľmi
nízkym príjmom
Mimoriadne ohrozené skupiny
Ľudia žijúci vo veľmi ťažkých podmienkach
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3 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na charakteristiku systému implementáci, monitorovania
a hodnotenia plnenia PHSR, postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR NSK, systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu s ustanovením
merateľných ukazovateľov a na vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou
akčných plánov.

3.1Systém implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia programu
Realizácia PHSR NSK bude pozostávať z vykonávania navrhnutých rámcových aktivít.
Zoznam rámcových aktivít investičného a rozvojového charakteru je definovaný v rámci
jednotlivých opatrení.
Realizáciu PHSR NSK budú zabezpečovať všetci aktéri regionálneho rozvoja kraja,
ktorí sú definovaní v rámci jednotlivých opatrení. Implementácia PHSR NSK sa bude
realizovať dvomi cestami.
A) priama implementácia PHSR NSK
Subjekty priamo implementujúce jednotlivé opatrenia a rámcové aktivity programu
tvoria kľúčoví aktéri miestneho a regionálneho rozvoja:


Regionálna samospráva - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

–

prostredníctvom odborov Úradu NSK bude realizovaný akčný plán a projekty zamerané
na napĺňanie cieľov programu prostredníctvom stanovených opatrení.


Hlavný koordinátor v procese implementácie programu bude Odbor strategických
činností ÚNSK, ktorý bude

koordinátorom spracovávania akčných plánov –

krátkodobých plánovacích dokumentov napĺňajúcich ciele PHSR NSK.


Miestna samospráva - mestá a obce, vrátane ich združení (napr. mikroregióny) –
realizujúce aktivity v rámci svojich kompetencií, ktoré budú obsahovo naviazané na
opatrenia a aktivity PHSR NSK.



Orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí spoločensko-ekonomického
a kultúrneho života, ktoré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú
k napĺňaniu cieľov PHSR NSK a vstupujú do partnerstiev územnej spolupráce.
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Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, obchodné
a priemyselné komory, ktoré koordinujú aktivity na napĺňanie cieľov PHSR NSK.



Regionálne rozvojové agentúry, ktoré podporujú vyvážený regionálny rozvoj
v územiach a oblastiach svojej pôsobnosti, v koordinácii s Úradom NSK.



Záujmové spolky a združenia, občianske združenia, miestne akčné skupiny, ktoré
realizujú svoje rozvojové aktivity v koordinácii s Úradom NSK, v súlade s opatreniami
a aktivitami PHSR NSK podporujúcimi vyvážený regionálny rozvoj územia kraja.



Ostatní socio-ekonomickí partneri, ktorí sa podieľajú na realizovaní akčných plánov
v súlade s PHSR NSK.

B) podporná implementácia programu
Subjekty podporujúce implementáciu tvoria:


Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva ÚNSK, ktorá
napomáha vzniku partnerstiev implementujúcich opatrenia, dáva podnety pre
aktualizáciu PHSR NSK, podporuje regionálny rozvoj a aktívne prispieva k zlepšovaniu
implementácie programu.



Expertné pracovné skupiny pre implementáciu Programu rozvoja NSK, ktoré sa
spolupodieľajú na monitoringu a priebežnom vyhodnocovaní implementácie PHSR,
jeho opatrení a aktivít na napĺňanie cieľov. V spolupráci s Odborom strategických
činností ÚNSK pripravujú návrhy na aktualizáciu a dopĺňanie PHSR NSK podľa
požiadaviek a potrieb aktérov regionálneho rozvoja na území kraja v súlade s vývojom
regionálnej politiky na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.



Zastupiteľstvo NSK schvaľuje PHSR, jeho aktualizáciu a akčné plány, ďalšie
strategické dokumenty a odvetvové koncepcie smerujúce k plneniu prijatých cieľov
PHSR, schvaľuje predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných
NSK.

3.2 Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie PHSR
Zastupiteľstvo NSK ako riadiaci orgán (ďalej len riadiaci orgán) pre PHSR NSK 2008
- 2015 v roku 2010 schválilo a zriadilo Monitorovací výbor pre PHSR NSK 2008 – 2015 (ďalej
len „výbor“) v súlade so Zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zo 4.
novembra 2008. Výbor je zriadený na účely efektívneho riadenia, monitorovania a hodnotenia
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PHSR NSK a odvetvových stratégií a koncepcií NSK a v rámci svojej pôsobnosti najmä:


pravidelne sleduje, vyhodnocuje, a kontroluje kvalitu a účinnosť PHSR,



monitoruje výsledky implementácie PHSR, najmä dosahovanie cieľov pre každú
prioritnú os PHSR,



na základe dokumentov pravidelne skúma pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov
PHSR,



pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad
PHSR s prioritami a cieľmi ustanovenými v národných a medzinárodných strategických
dokumentoch a súlad s územnoplánovacou dokumentáciou,



posudzuje a schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o implementácii PHSR a
berie na vedomie priebežnú správu o implementácii PHSR,



navrhuje Zastupiteľstvu NSK akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie PHSR, ktoré
umožní dosiahnuť konkrétne ciele alebo zlepšiť jeho riadenie vrátane finančného
riadenia.
V priebehu prípravy a realizácie PHSR NSK 2016 – 2022 budú hodnotené tri fázy

strategického procesu :


Predbežná (ex-ante) evaluácia PHSR NSK 2016 – 2022 – tzn. hodnotenie pred
začiatkom realizácie. Odpovedá na otázky intervenčnej logiky navrhnutej rozvojovej
stratégie.



Priebežná (mid-term) evaluácia PHSR NSK 2016 – 2022 – poskytuje výstupy
a výsledky realizácie programu v strednodobom časovom horizonta (k 31. 12. 2019).



Záverečná (ex-post) evaluácia PHSR NSK 2016 – 2022 bude spracovaná po ukončení
realizácie programu (k 31. 12. 2022). Hodnotí a posudzuje celý PHSR a jeho dopady
z hľadiska nastavených cieľov.
Zodpovednosťou za koordináciu a aplikáciu procesu strategického plánovania bude

poverený koordinátor, ktorým bude Odbor strategických činností ÚNSK so zodpovednosťou
za:


definovanie jednotlivých konkrétnych krokov pri tvorbe plánu a časový harmonogram
realizácie,



monitorovanie procesu prípravy plánu a dodržiavanie časového harmonogramu,



zabezepčenie monitorovacích a hodnotiacich správ,
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koordinačná a činnosť pri spracovaní čiastkových monitorovacích správ,



informovanie vedenia samosprávy.
Za

poskytovanie

monitorovacích

indikátorov

a

spracovanie

čiastkových

monitorovacích správ budú zodpovedné relevantné odbory Úradu NSK.

3.3 Monitorovacie a hodnotiace indikátory
PHSR kraja koordinuje v strednodobom horizonte verejné a súkromné aktivity
ekonomického, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho charakteru. Jeho prostredníctvom
kraj na jeho území realizuje svoju regionálnu politiku.
Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je PHSR kraja
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami národnej stratégie v oblasti regionálneho rozvoja
a v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu.
PHSR NSK je realizovaný prostredníctvom tzv. akčných plánov pre celé obdobie jeho
platnosti. Dosiahnutý pokrok je v zmysle uvedeného zákona každoročne na úrovni opatrení
monitorovaný, aby bolo možné vyhodnotiť mieru napĺňania jeho programových cieľov vrátane
akčného plánu.
Za realizáciu každoročného monitoringu a vypracovanie monitorovacej správy PHSR
NSK zodpovedá Odbor strategických činností ÚNSK, ktorý ju nasledujúceho roku predkladá
Monitorovaciemu výboru pre PHSR NSK.
Monitoring a hodnotenie predstavuje základný spôsob pre posudzovanie, či sú
navrhnuté opatrenia a aktivity správne nastavené. Monitoring si vyžaduje vytvorenie systému
zberu, triedenia a uchovávania informácií o vecnom a finančnom napĺňaní koncepcie.
Základným nástrojom pre monitoring sú indikátory. Úlohou indikátora je zmerať, či bol
dosiahnutý programový cieľ. Sústava indikátorov je členená podľa špecifických cieľov
a opatrení. To je predpokladom pre to, aby bolo možné program priebežne monitorovať
a hodnotiť.
Základom monitoringu plnenia cieľov koncepcie je zvolená sústava indikátorov, ktoré
sledujú a hodnotia zmenu počas jej realizácie. Jednotlivé úrovne indikátorov je možné
definovať nasledovne:
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ukazovatele dopadu – majú priamy vzťah k celkovým efektom programu pre územie a
merajú plnenie strategických cieľov,



ukazovatele výsledku – merajú priame a bezprostredné efekty intervencie na úrovni
špecifických cieľov,



ukazovatele výstupu – majú priamy vzťah k jednotlivým opatreniam programu. merajú
výsledok opatrení PHSR.
Dôležitou podmienkou pre voľbu indikátorov je každoročná dostupnosť informačných

zdrojov v danej štruktúre.
Indikátorová zostava PHSR NSK 2016-2022 obsahuje 87 monitorovacích indikátorov
členených do 13 špecifických cieľov a 25 opatrení.
Úspešná realizácia PHSR NSK sa odvíja nielen od nastavenia jej cieľov, priorít a
opatrení, ktoré sú napĺňané realizáciou projektov a aktivít, ale tiež od nastavenia monitoringu.

3.4 Akčný plán
Akčný plán je dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. V súlade
s dobrým finančným riadením by mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený minimálne na
3 roky s priamou väzbou na rozpočet.
Akčný plán vychádza zo schválenej RIÚS, indikatívneho zoznamu projektových
zámerov/návrhov integrovaných operácií; indikatívneho zoznamu projektových návrhov
RIÚS/stratégie UMR v rámci iných programov (OP Ľudské zdroje 2014-2020; OP Kvalita
životného prostredia 2014-2020); širšieho indikatívneho zoznamu investičných zámerov
v Nitrianskom kraji.
Akčný plán pokrýva len 3 prioritné oblasti (Hospodárstvo, Ľudské zdroje, Doprava
a technická infraštruktúra), ktoré sú v kompetencii VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Pre ostatné oblasti sa bude vychádzať v zmysle kapitoly 3.3 Monitorovacie a hodnotiace
indikátory.
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Tab. č. 8: Akčný plán PHSR NSK 2016 - 2022
a) pre prioritnú oblasť Hospodárstvo
Prioritná
oblasť/Strategický
Názov cieľa/opatrenia
cieľ/Špecifický
cieľ

Rámcové aktivity

1.Prioritná oblasť Hospodárstvo
I. Strategický cieľ

I.I Špecifický cieľ

Konkurencieschopná
ekonomika

Vytvoriť podmienky
pre príchod investícií s
vysokou pridanou
hodnotou

názov rámcovej
zodpovednosť
aktivity

predpokladaný rok
realizácie

výška
celkový
zdroj(e)
zdrojov
rozpočet
financovania
externých
Eur
Eur

výška
zdrojov
vlastných
Eur

2016 - 5 500 €
2017 - 15 000 €
2018 - 20 000 €
I.I.III Opatrenie

Podpora malého a
stredného podnikania

Podporovanie
začínajúcich
podnikateľov

odbor
strategických
činností

2016 – 2018

Rozpočet
NSK P1/PP6

40 500

0

40 500

P1/PP6 – Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola/Podprogram 6 - Strategické plánovanie
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Prioritná
oblasť/Strategický
Názov cieľa/opatrenia
cieľ/Špecifický
cieľ

Rámcové aktivity

1.Prioritná oblasť Hospodárstvo
I.Strategický cieľ

I.III. Špecifický
cieľ

Konkurencieschopná
ekonomika
Podporiť rozvoj
multifunkčného
poľnohospodárstva a
rozvoj vidieka

názov rámcovej
zodpovednosť
aktivity

predpokladaný rok
realizácie

výška
celkový
zdroj(e)
zdrojov
rozpočet
financovania
externých
Eur
Eur

výška
zdrojov
vlastných
Eur

2016 - 240 000 €

I.III.III. Opatrenie

Podpora základných
služieb a rozvoja obcí
na vidieku

Podporovanie
rozvoja
základných
služieb na
vidieku,
výstavba a
rekonštrukcia,
podpora kvality
života

Zvyšovanie
odborného
vzdelávania a
zručností

2017 - 320 000 €
2018 - 320 000 €
odbor
strategických
činností

Rozpočet
NSK P1/PP6

880 000

0

880 000

Rozpočet
NSK P1/PP6

30 000

0

30 000

2016 – 2018

2016 - 10 000 €
odbor
strategických
činností

2017 - 10 000 €
2018 - 10 000 €
2016 - 2018

P1/PP6 – Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola/Podprogram 6 – Strategické plánovanie
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Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ

Názov cieľa/opatrenia

Rámcové aktivity

1.Prioritná oblasť Hospodárstvo
I.Strategický cieľ
I.IV. Špecifický cieľ

I.IV.I Opatrenie

Konkurencieschopná
ekonomika
Zlepšiť podmienky pre
rozvoj cestovného ruchu
v Nitrianskom kraji

Podpora rozvoja
infraštruktúry, služieb a
produktov cestovného
ruchu

názov rámcovej
aktivity

zodpovednosť

Podporovanie
cykloturistiky v
NSK budovaním a
Odbor
značením
cestovného
cyklotrás vrátane
ruchu
budovania
cyklistickej
infraštruktúry
Podpora projektov
Odbor
súvisiacich s
cestovného
rozvojom
ruchu
cestovného ruchu

Inštitucionalizova
nie subjektov
Odbor
vstupujúcich do
cestovného
destinačného
ruchu
Podpora rozvoja
manažmentu
destinačného
(KOCR, OOCR)
manažmentu a podpora
I.IV.II Opatrenie
Koordinovanie
spolupráce medzi
propagačných
subjektmi cestovného
aktivít cestovného Odbor
ruchu
ruchu v regióne
cestovného
vo väzbe na
ruchu
celoslovenské
aktivity
P2/PP2 – Program 2: Marketing a propagácia/Podprogram 2 - Cestovný ruch

predpokladaný rok
realizácie

zdroj(e)
financovania

celkový
rozpočet Eur

výška
zdrojov
externých
Eur

výška
zdrojov
vlastných
Eur

2016 - 160 000 €
2017 - 460 000 € +
500 000€
2018 - 480 000 € +
900 000 €

IROP, SR-HU,
Rozpočet NSK
P2/PP2

1 500 000

400 000

1 100 000

Rozpočet NSK
P2/PP2

420 000

0

420 000

obce, mestá,
subjekty CR,
Rozpočet NSK
P2/PP2

200 000

100 000

100 000

Rozpočet NSK
P2/PP2

450 000

0

450 000

2016 - 2018
2016 - 140 000 €
2017 - 140 000 €
2018 - 140 000 €
2016 - 2018
100 000 €/organizácia
OOCR
100 000 €/organizácia
KOCR
2016 - 2018
150 000 €/rok

2016 - 2018
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b) pre prioritnú oblasť Ľudské zdroje
Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický
cieľ

Názov
cieľa/opatrenia

2.Prioritná oblasť Ľudské zdroje
Kvalitné ľudské
II.Strategický cieľ zdroje
Zlepšiť kvalitu
zariadení
sociálnej
II.I Špecifický cieľ infraštruktúry

Rámcové aktivity

názov rámcovej aktivity

Materiálno-technické
vybavenie centier
odborného vzdelávania a
prípravy tak, aby
zodpovedali aktuálnym
požiadavkám prípravy
žiakov pre prax

II.I.I Opatrenie

Budovanie a
modernizácia
sociálnej
infraštruktúry
Výstavba a modernizácia
predškolských, školských,
kultúrnych, športových a
voľnočasových zariadení
sociálnej infraštruktúry

zodpovednosť

Odbor
vzdelávania a
kultúry

Odbor
vzdelávania a
kultúry

predpokladaný
rok realizácie

výška
výška
zdroj(e)
celkový
zdrojov
zdrojov
financovania rozpočet Eur externých vlastných
Eur
Eur

2016 - 2018

EŠIF - EFRR,
ŠR, Rozpočet
NSK P8/PP6

2016 - 2018

Rozpočet
NSK P10/PP1

18 816 500

4 951 355

17 875
675

0

940 825

4 951 355
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2016 - 2018

II.I.I Opatrenie

Budovanie a
modernizácia
sociálnej
infraštruktúry

Podpora kultúrneho,
športového a spolkového
života

Odbor
vzdelávania
a kultúry

305 000Eur/rok
spolufinancovanie
EŠIF, ŠR,
projektov z
Rozpočet
grantového
NSK P10/PP2
systému MK SR a
fondov EÚ
2016 - 2018
440 000Eur/rok v
zmysle VZN NSK

2016 - 2018

177 200

0

177 200

915 000

869 250

45 750

1 320 000

0

1 320 000

Rozpočet
NSK P10/PP2

Rozpočet
NSK P10/PP2

P8/PP1 – Program 8: Vzdelávanie/Podprogram 1- Stredné školy
P8/PP6 – Program 8: Vzdelávanie/Podprogram 6 – Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže
P10/PP1 – Program 10: Kultúra/Podprogram 1 - Kultúrne organizácie NSK
P10/PP2 – Program 10: Kultúra/Podprogram 2 - Grantový program na podporu kultúry
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Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ

Názov
cieľa/opatrenia

2.Prioritná oblasť Ľudské zdroje
Kvalitné ľudské
II.Strategický cieľ zdroje
Zabezpečiť súlad
vzdelávania s
požiadavkami trhu
II.II Špecifický cieľ práce

Rámcové aktivity

názov rámcovej aktivity

Rozvoj špecializovaných
vzdelávacích programov
a inkluzívneho vzdelávania

II.II.II. Opatrenie

Podpora rozvoja
systému
celoživotného
vzdelávania

predpokladaný
rok realizácie

zodpovednosť

Odbor
vzdelávania a
kultúry

2016 - 2018

Vytvorenie podmienok pre
Odbor
uchádzačov o rozšírenie a
vzdelávania a
prehĺbenie už získaného vzdelania
kultúry
a rekvalifikáciu

2016 - 2018

Podporovanie medzinárodnej
Odbor
mobility účastníkov odborného
vzdelávania a
vzdelávania a prípravy a výmenné
kultúry
stáže

2016 - 2018

zdroj(e)
financovania

ESF, ŠR,
Rozpočet
NSK P8/PP1,
P8/PP3,
P8/PP6
ŠR, Rozpočet
NSK P8/PP1,
P8/PP3,
P8/PP6
ESF, ŠR,
Rozpočet
NSK P8/PP1,
P8/PP3,
P8/PP6

celkový
rozpočet
Eur

výška
zdrojov
externých
Eur

výška
zdrojov
vlastných
Eur

862 980

819 780

43 200

22 503

21 319

1184

452 958

434 958

18 000

P8/PP1 – Program 8: Vzdelávanie/Podprogram 1 - Stredné školy
P8/PP3 - Program 8: Vzdelávanie/Podprogram 3 - Školské zariadenia
P8/PP6 - Program 8: Vzdelávanie/Podprogram 6 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže
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Prioritná
oblasť/Strategický
cieľ/Špecifický cieľ

Názov
cieľa/opatrenia

2.Prioritná oblasť Ľudské zdroje
Kvalitné ľudské
II.Strategický cieľ zdroje
Zabezpečiť kvalitu a
dostupnosť
II.III Špecifický
sociálnych služieb a
cieľ
zdravotníckych
služieb pre
obyvateľov

Rámcové aktivity

názov rámcovej
aktivity

Rozširovanie siete
nedostatkových
sociálnych služieb a
zariadení

II.III.I. Opatrenie

Podporiť prechod
poskytovania
sociálnych služieb z
Dostupnosť a
inštitucionálnej formy
variabilita sociálnych na komunitnú
služieb, transformácia Podporiť rozvoj
a deinštitucionalizácia
nových alebo
a humanizácia
existujúcich
sociálnych služieb sociálnych služieb na
komunitnej úrovni
Podporovanie
dobrovoľníctva

zodpovednos
ť

predpokladaný
rok realizácie

Odbor
sociálnych
vecí

výška
zdrojov
externých
Eur

výška
zdrojov
vlastných
Eur

zdroj(e)
financovania

celkový
rozpočet
Eur

Rozpočet NSK
P11/PP1

6 090 000

0

6 090
000/100%

EŠIF, Rozpočet
NSK P11/PP1

7 240 000

6 878 000

362 000/5%

EŠIF, Rozpočet
NSK P11/PP1

720 000

684 000

36 000/5%

Rozpočet NSK
P11/PP1

600

0

2016 - 2018
Odbor
sociálnych
vecí
2016 - 2018
Odbor
sociálnych
vecí
2016 - 2018
200Eur/rok
Odbor
sociálnych
vecí

600

2016 – 2018
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II.III.I. Opatrenie

Podporovanie výkonu
opatrení
Odbor
Dostupnosť a
sociálnoprávnej
sociálnych
variabilita sociálnych
ochrany detí a
vecí
služieb a humanizácia
sociálnej kurately
sociálnych služieb
Podporovanie
Odbor
prevencie
sociálnych
sociálnopatologických
vecí
javov

Podpora integrácie
služieb sociálnej
a zdravotnej
starostlivosti

II.III.II. Opatrenie

Modernizovanie
zdravotníckej
Dostupnosť a
infraštruktúry a
variabilita zdravotnej
vybavenia
starostlivosti a
humanizácia
Podporovanie kvality
zdravotnej
starostlivosti a služieb
súvisiacich s
poskytovaním
zdravotnej
starostlivosti

Odbor
zdravotníctva

342 000Eur/rok
Rozpočet NSK
P11/PP1

1 026 000

576 000

450 000/43,
86%

Rozpočet NSK
P11/PP1

90 000

0

90 000

EU/ Rozpočet
NSK P13/PP1

100%

95%

5%

Rozpočet NSK
P13/PP1

300 000

0

300 000

Rozpočet NSK
P13/PP1

300 000

0

300 000

2016 - 2018
30 000Eur/rok
2016 - 2018

2016 - 2018
100 000Eur/rok

Odbor
zdravotníctva

2016 - 2018
100 000Eur/rok

Odbor
zdravotníctva

2016 - 2018

P11/PP1 – Program 11: Sociálne služby/Podprogram 1 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK
P13/PP1 – Program 13: Zdravotníctvo/Podprogram 1 - Zdravotnícke zariadenia
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c) pre prioritnú oblasť Doprava a technická infraštruktúra
Prioritná
oblasť/Strategický
Názov cieľa/opatrenia
cieľ/Špecifický cieľ
4. Prioritná oblasť Doprava a technická
infraštruktúra
Komplexná technická
IV. Strategický cieľ
infraštruktúra
Skvalitniť regionálnu dopravnú
infraštruktúru a jej napojenie na
IV.I Špecifický cieľ
nadregionálne siete a zlepšiť
dopravnú dostupnosť

Rámcové aktivity

názov rámcovej
aktivity

Výstavba,
rekonštrukcia a
modernizácia ciest
II. a III. triedy
Výstavba,
rekonštrukcia a
modernizácia ciest
II. a III. triedy

predpokladaný
zodpovednosť
rok realizácie

Odbor
dopravy a
2016 - 2018
pozemných
komunikácií
Odbor
dopravy a
2016 - 2018
pozemných
komunikácií
Odbor
cestovného
ruchu;
Výstavba, rekonštrukcia a
Odbor
IV.I.II Opatrenie
modernizácia regionálnych a
dopravy
miestnych komunikácií
a pozemných
Budovanie
komunikácií;
cyklodopravných
Odbor
2016 - 2018
ciest/trás v sídlach strategických
a medzi sídlami
činností;
Odbor
majetku
a investícií
Odbor
vzdelávania a
kultúry
P6/PP3: Program 6: Komunikácie – cesty II. a III. triedy/Podprogram 3 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov
P2/PP2: Program 2: Marketing a propagácia/Podprogram 2 - Cestovný ruch

výška
zdrojov
externých
Eur

zdroj(e)
financovania

celkový
rozpočet
Eur

EU, Rozpočet
NSK
P6/PP3

11 120 000

Rozpočet NSK
P6/PP3

1 648 703

0

RIÚS,
Rozpočet NSK
P2/PP2

1 050 000

1 000 000

10 564 000

výška
zdrojov
vlastných
Eur

556 000

1 648 703

50 000
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4 FINANČNÁ ČASŤ
Podľa Zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, finančná časť dokumentu
obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie programu rozvoja obce.

4.1 Finančný plán pre implementáciu PHSR
Finančné prostriedky v programovom období 2014 – 2020 sú v porovnaní s
predchádzajúcim programovým obdobím limitovanejšie, preto bude veľmi dôležité využiť ich
v strategicky významných oblastiach s vysokou pridanou hodnotou. Takýmto spôsobom sa
zároveň prispeje k naplneniu ďalšieho strategického kroku EÚ pre nasledujúce obdobie, ktorým
je tematická koncentrácia podpory.
Projektové zámery NSK môžu byť financované z rôznych zdrojov:


rozpočet NSK,



zdroje EÚ,



ostatné zdroje.
Najvýznamnejšími zdrojmi sú Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktorých

využívanie koordinuje Úrad vlády SR. Ide o päť fondov:


Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),



Európsky sociálny fond (ESF),



Kohézny fond (KF),



Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV),



Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
Krajiny EÚ spravujú finančné prostriedky decentralizovane prostredníctvom

zdieľaného hospodárenia. Cieľom nastavených pravidiel ich využívania je:


vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020,



zlepšiť koordináciu,



zabezpečiť konzistentnú implementáciu,
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zabezpečiť čo najpriamejší prístup k finančným prostriedkom pre všetkých, ktorí z nich
môžu mať prospech.

Ďalšie pravidlá financovania sú určené pre prijímateľov v rámci menej rozvinutých regiónov,
cieľa Európska územná spolupráca – cezhraničnej spolupráce a pre prijímateľov z Kohézneho
fondu.
Indikatívne rozdelenie podpory EÚ podľa tematického cieľa na národnej úrovni pre
každý z EŠIF v EUR (celková podpora EÚ vrátane výkonnostnej rezervy) vyjadruje tab. č. 11.
Zoznam programov v rámci EFRR, ESF a KF, s výnimkou programov v rámci cieľa Európska
územná spolupráca a zoznam programov v prípade EPFRV a ENRF, spolu s príslušnými
orientačnými pridelenými finančnými prostriedkami podľa EŠIF a podľa roku, je uvedený
v tab. č.12.
Identifikácia oblastí podpory, kde budú finančné prostriedky EŠIF použité
komplementárnym spôsobom, je uvedená v tab. č. 13.
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Tab. č. 9: Indikatívne rozdelenie podpory EÚ podľa tematického cieľa na národnej úrovni pre
každý z EŠIF (EUR ) - celková podpora EÚ vrátane výkonnostnej rezervy
EFRR
1. Posilnenie výskumu,
technologického rozvoja
a inovácií

ESF

KF

EPFRV

ENRF

CELKOM

1 797 792 387

51 333 136

1 849 125 523

2. Zlepšenie prístupu
k informáciám a IKT
a zlepšenie ich využívania
a kvality

805 516 752

20 166 840

825 683 592

3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
MSP, sektora
poľnohospodárstva (v
prípade EPFRV) a sektora
rybárstva a akvakultúry (v
prípade ENRF)

398 984 150

502 981 310

4. Podpora prechodu na
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých
sektoroch

1 050 275 034

68 896 188

1 119 171 222

5. Podpora
prispôsobovania sa zmene
klímy, predchádzanie
a riadenie rizika

260 901 369

419 346 261

315 051 361

995 298 991

6. Zachovanie a ochrana
životného prostredia
a podpora efektívneho
využívania zdrojov

88 328 116

1 441 766 000

326 181 901

1 187 989 455

2 307 139 166

7. Podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach

12 670 020

2 167 880

914 635 480

1 858 443 897

3 495 128 621

8. Podpora udržateľnosti
a kvality zamestnanosti
a mobility pracovnej sily

215 860 548

918 099 996

55 598 250

1 189 558 794

9. Podpora sociálneho
začlenenia, boj proti
chudobe a akejkoľvek
diskriminácii

836 575 659

433 699 291

137 396 773

1 407 671 723

10. Investovanie do
vzdelania, školení
a odbornej prípravy, ako
aj zručností
a celoživotného
vzdelávania

263 000 000

458 746 509

14 998 073

736 744 582

11. Posilnenie
inštuticionálnych kapacít
orgánov verejnej správy
a zainteresovaných strán
a efektivity verejnej správy
Technická pomoc
CELKOM

267 311 313

455 071 912

89 737 971

7 360 295 382

2 167 595 080

267 311 313

4 168 251 427

52 669 012

947 100

598 425 995

1 545 272 844

15 785 000

15 257 199 733

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014-2020
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Tab. č. 10: Zoznam programov v rámci EFRR, ESF a KF, s výnimkou programov v rámci cieľa
Európska územná spolupráca a zoznam programov v prípade EPFRV a ENRF, spolu
s príslušnými orientačnými pridelenými finančnými prostriedkami podľa EŠIF a podľa roku
Názov
programu

EŠIF
(EFRR,
ESF,
KF,
EPFRV,
ENRF
alebo
IZM)

Celkom
(EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OP VaI

EFRR

2 266 776 537

281 378 955

295 404 738

309 617 024

323 631 581

338 633 282

354 698 582

363 412 375

OP II

KF

2 307 139 166

285 026 708

300 192 830

315 522 069

330 075 029

345 013 576

361 643 484

369 665 470

OP II

EFRR

1 659 506 207

205 997 422

216 265 691

226 670 501

236 930 553

247 913 292

259 674 692

266 054 056

OP ĽZ

EFRR

243 662 462

30 246 251

31 753 922

33 281 642

34 788 108

36 400 685

38 127 591

39 064 263

OP ĽZ

ESF

1 889 145 796

234 598 760

246 255 687

258 067 772

269 716 367

282 184 138

295 534 501

302 788 571

OP ĽZ

IZM

72 175 259

40 547 898

31 627 361

0

0

0

0

0

KF

1 861 112 261

229 924 017

242 158 152

254 523 870

266 263 384

278 313 942

291 728 879

298 200 017

EFRR

1 276 787 849

158 489 919

166 390 101

174 395 335

182 289 195

190 739 076

199 788 040

204 696 183

IROP

EFRR

1 754 490 415

218 148 261

228 882 942

239 760 933

250 490 765

261 971 427

274 260 955

280 975 132

OP
EVS

ESF

278 449 284

34 564 399

36 287 317

38 033 145

39 754 683

41 597 480

43 570 932

44 641 328

EFRR

159 071 912

19 745 876

20 730 141

21 727 493

22 710 970

23 763 720

24 891 109

25 502 603

OP
KŽP
OP
KŽP

OP TP
OP RH

ENRF

15 785 000

2 163 649

2 191 290

2 211 321

2 247 162

2 299 451

2 315 174

2 356 953

PRV*

EPFRV

1 545 272 844

271 154 575

213 101 979

212 815 053

212 522 644

212 225 447

211 912 203

211 540 943

15 329 374 992

2 011 986 690

2 031 242 151

2 086 626 158

2 171 420 441

2 261 055 516

2 358 146 142

2 408 897 894

Celkom

* po transfere z II. do I. piliera Uvedené alokácie obsahujú aj finančné zdroje vo výške minimálne 3% zo zdrojov EŠIF (s výnimkou
ENRF a EPFRV), ktoré budú alokované na implementáciu finančných nástrojov prostredníctvom Slovenského investičného holdingu.

OP – operačný program, VaI – Výskum a inovácie, II – Integrovaná infraštruktúra, ĽZ – Ľudské zdroje, KŽP – Kvalita
životného prostredia, IROP – Integrovaný regionálny operačný program, EVS – Efektívna verejná správa, TP – Technická
pomoc, RH – Rybné hospodárstvo, PRV – Program rozvoja vidieka

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014-2020

Tab. č. 11: Identifikácia oblastí podpory, kde budú finančné prostriedky EŠIF použité
komplementárnym spôsobom
EPFR
V

Tematický cieľ/EŠIF

EFRR

1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania
a kvality
3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva
(v prípade EPFRV) a sektora rybárstva akvakultúry (v prípade
ENRF)
4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
5: Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie
rizika
6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho
využívania zdrojov
7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v
kľúčových sieťových infraštruktúrach
8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility
pracovnej sily
9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek
diskriminácii

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ESF

KF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ENR
F

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
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Tematický cieľ/EŠIF
10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj
zručností a celoživotného vzdelávania
11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a
zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

KF

EPFR
V

EFRR

ESF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ENR
F

Zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014-2020

4. 2 Prerozdelenie alokácie IROP na územia samosprávnych krajov pre účely
implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 2020
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v nadväznosti na proces
schvaľovania regionálnych územných stratégií udržateľného mestského rozvoja a vyhlasovania
výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejňuje nasledovné
prerozdelenie alokácie IROP na územia samosprávnych krajov.
Príslušné alokácie tvoria v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 1 pre
prípravu RIÚS neoddeliteľnú súčasť vykonávacej časti RIÚS.
Tab. č. 12: Prerozdelenie alokácie IROP na územia samosprávnych krajov (NUTS III)
KRAJ
(menej rozvinutý región)
NR
názov
1 Trnavský kraj
2 Trenčiansky kraj
3 Nitriansky kraj
4 Žilinský kraj
5 Banskobystrický kraj
6 Prešovský kraj
7 Košický kraj
Spolu

VÝSLEDNÁ ALOKÁCIA zdroj EFRR
(záväzná časť)
SUMA
%
112945992
12,1
120879827
12,95
132467476
14,19
122520314
13,12
147958493
15,85
157091772
16,83
139810713
14,97
933674588
100

V rámci kľúča na prerozdelenie alokácií do výsledného prepočtu (metóda tzv.
multikriteriálnej analýzy) vstupovali nasledujúce ukazovatele/kritériá:
-

počet obyvateľov k 31. 12. 2012

-

hrubý domáci produkt prepočítaný na obyvateľa v bežných cenách,

-

nezamestnanosť,

-

miera ekonomickej aktivity (podľa VZPS) za rok 2012,

-

hrubá mzda,

-

hustota cestnej siete prepočítaná na 1000 obyvateľov k 1. 1. 2013.
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Vyššie uvedené prerozdelenie alokácií sa vzťahuje pre kategóriu menej rozvinutých
regiónov. Alokácia IROP pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj) vo výške 86,7 mil. Eur
(zdroj EFRR) je zadefinovaná na úrovni programového dokumentu IROP.

Nad rámec záväznej alokácie prerozdelené indikatívne alokácie pre Ministerstva kultúry SR
v rozsahu aktivít RIUS, časti stratégie pre udržateľný rozvoj miest, budovanie kultúrnych
a kreatívnych centier v nasledovnom objeme:
Tab. č. 13: Odhadované prerozdelenie indikatívnej alokácie časti
špecifického cieľa 3.1. IROP na kraj
Kraj
Eur (zdroj EÚ)
17 800 000
Trenčiansky
17 800 000
Trnavský
17 800 000
Nitriansky
17 800 000
Žilinský
17 800 000
Banskobystrický
17 800 000
Prešovský
17 800 000
Košický
124 600 000
Spolu
Nad rámec záväznej alokácie prerozdelené indikatívne alokácie pre Ministerstva kultúry SR
v rozsahu aktivít RIUS, časti stratégie pre udržateľný rozvoj miest, budovanie kultúrnych
a kreatívnych centier v nasledovnom objeme:
Tab. č. 14: Odhadované prerozdelenie indikatívnej alokácie špecifického cieľa 2.1.2 IROP
medzi RIUS a UMR
indikatívna alokácia indikatívna alokácia
RIUS v Eur
UMR v Eur
Spolu za KRAJ v Eur
Kraj
(zdroje EÚ)
(zdroje EÚ)
(zdroj EÚ)
Trenčiansky
12 500 100
2 907 000
15 407 100
Trnavský
11 918 700
2 907 000
14 825 700
Nitriansky
13 081 500
2 907 000
15 988 500
Žilinský
10 755 900
2 907 000
13 662 900
Banskobystrický
17 732 700
3 488 400
21 221 100
Prešovský
18 314 100
4 069 800
22 383 900
Košický
12 790 800
8 721 000
21 511 800
Spolu
97 093 800
27 907 200
125 001 000
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Do výslednej alokácie nebola započítaná časť alokácie Ministerstva zdravotníctva SR
do zdravotníckej infraštruktúry (prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1.3 – akútne nemocnice), časť
alokácie Ministerstva kultúry SR na kultúrny a kreatívny priemysel (prioritná os 3, návratná
pomoc + granty), alokácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ŠFRB,
prioritná os 4, špecifický cieľ 4.1.), alokácia na aktivity v rámci miestneho rozvoja vedeného
komunitou (prioritná os 5) a technickú pomoc (prioritná os 6). Uvedené oblasti nie sú
predmetom spracovania RIÚS a stratégií udržateľného rozvoja miest.
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