Interná analýza k návrhu 5. revízie Regionálneho operačného programu
september 2015 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2015, verzia 1.1/
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Úvod
Regionálny operačný program (ROP) počas uplynulého realizačného obdobia priniesol dotknutým
regiónom Slovenska významné pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia verejnej infraštruktúry, najmä
zvýšenie kvality školských budov a ich vybavenia, zlepšenie kvality života v obciach a cestnej
infraštruktúry ciest 2. a 3. triedy i lepšie podmienky pre poskytovanie sociálnych a nekomerčných
záchranných služieb. ROP najmä podporou investícií do školstva a regionálnych ciest významným
spôsobom napomohol regionálnej a miestnej samospráve pri posilnení schopnosti výkonu ich
kompetencií. Na druhej strane realizácia ROP bola sprevádzaná aj viacerými problematickými
momentmi, ktoré mali vplyv na úpravu cieľov programového dokumentu (najmä nadkontrahovaním
v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania), a ktoré bolo potrebné riešiť revíziami programu.
Doteraz sa uskutočnili štyri revízie ROP. Prvá revízia ROP, ktorá zahrňovala komplexnú revíziu
programu, bola zo strany Európskej komisie schválená 2. augusta 2011, druhá revízia ROP, ktorej
predmetom bolo aplikovanie mechanizmu presunu úspor (schváleného v rámci prvej revízie)
dosiahnutých v období február – december 2011 s cieľom riešenia nadmerného zmluvného viazania
finančných prostriedkov v prioritnej osi 1 ROP, bola zo strany Európskej komisie schválená 23. mája
2012. Dňa 11. 10. 2012 bola na základe rozhodnutia EK schválená tretia revízia ROP, v rámci
ktorej sa opätovne aplikoval mechanizmus presunu úspor dosiahnutých v období január – máj 2012
s cieľom riešenia nadmerného zmluvného viazania finančných prostriedkov v prioritnej osi 1 ROP.
Štvrtá revízia ROP, schválená zo strany Európskej komisie schválená 13.5.2014, napomohla
k riešeniu cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a lokálnym stratégiám
komplexného prístupu.
Cieľom v poradí piatej revízie ROP je efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov
v oblastiach, kde vzhľadom na záverečnú fázu realizácie operačného programu zostal priestor na
realizáciu nových projektov, takých ktoré zásadne prispejú k plneniu cieľov ROP.
Analýza je vypracovaná pre účel revízie programového dokumentu Regionálneho operačného
programu, preto uvádzané číselné hodnoty predstavujú finančné prostriedky Európskeho fondu pre
regionálny rozvoj, ak nie je uvedené inak.
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I. Súčasný stav implementácie a odporúčania pre
a aktualizáciu merateľných ukazovateľov PO 2 a PO 3

realokáciu

Stav zmluvnej viazanosti ROP k 18. 10. 2015 predstavuje 1 476 609 221,88 EUR,
čo znamená 94,99 % záväzku operačného programu.
Pri bližšom pohľade na úroveň zmluvnej viazanosti na úrovni jednotlivých prioritných osí je
zrejmé, že časť prioritných osí sa zatiaľ nepriblížila plnej zmluvnej viazanosti na úroveň alokácie
prioritnej osi (prioritné osi 2, 3 a 6), väčšina prioritných osí sa však priblížila až presiahla zmluvnou
viazanosťou alokáciu prioritnej osi (prioritné osi 1, 4, 5 a 7). Odchýlky od želanej úrovne 100%
zmluvnej viazanosti, resp. mierneho nadkontrahovania sú v prípade prioritných osí 1, 5 a 7
minimálne. Prioritná os 4 je nadkontrahovaná o 3,93% (stĺpec f tabuľky č. 1).
RO pre ROP analyzoval stav situácie v jednotlivých prioritných osiach v súvislosti
s možnosťami dočerpania voľných zdrojov ROP v kontexte blížiaceho sa ukončenia programového
obdobia 2007-2013. Pri analýze bol do úvahy braný najmä fakt, že realizácia projektov formou
nenávratnej finančnej pomoci v danom čase nie je relevantná pre časovú náročnosť samotných
výziev ako aj prípravy a implementácie. Z tohto dôvodu je preto možné dočerpať disponibilné
finančné prostriedky iba formou návratnej finančnej pomoci cez iniciatívu JESSICA implementovanú
v rámci prioritnej osi 4. Iniciatíva JESSICA sa v rámci ROP uplatnila po odskúšaní pilotného
projektu v rokoch 2013 a 2014 ako vysoko efektívny nástroj dosahovania cieľov prioritnej osi 4.
Implementované projekty konečných prijímateľov dosahujú vysokú absorpčnú kapacitu (tab. č. 3).
Uvažované použitie voľných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 by však presiahlo mieru
flexibility 10 %-nej flexibility na úrovni prioritnej osi v zmysle čl. 77(12) nariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 (ďalej aj „pravidlo flexibility“), preto je pre plné využitie finančných prostriedkov určených
na ciele ROP nutné revidovať finančný plán ROP. Návrh na revíziu finančného plánu vychádza
z aktuálnej zmluvnej viazanosti (stĺpec f tabuľky č. 1) a aj následnej možnosti aplikovať pravidlo
flexibility pri ukončovaní operačného programu.
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Tab. č. 1: Finančný plán ROP na úrovni prioritných osí – aktualizácia
Finančný plán k 18.10.2015 (zdroje EFRR)

Prioritná
os

Alokácia ROP
po 5.revízii

0

d
509 768 559,00

e
502 453 908,05

f = e/a
98,57%

g
0,00%

h = e/d
98,57%

i
502 453 908,05

j = i/d
98,57%

185 120 984,00 -45 000 026,00

140 120 958,00

137 604 111,00

74,33%

-24,31%

98,20%

137 604 111,00

98,20%

145 510 803,00 -29 979 908,00

115 530 895,00

115 529 568,74

79,40%

-20,60%

100,00%

115 529 568,74

100,00%

465 956 401,00

74 979 934,00

540 936 335,00

484 287 766,75

103,93%

16,09%

89,53%

540 681 766,75

99,95%

147 452 203,00

0

147 452 203,00

143 606 368,20

97,39%

0,00%

97,39%

143 606 368,20

97,39%

45 228 500,00

0

45 228 500,00

38 959 581,01

86,14%

0,00%

86,14%

45 228 500,00

100,00%

55 466 477,00

0

55 466 477,00

54 167 918,13

97,66%

0,00%

97,66%

54 167 918,13

97,66%

1 554 503 927,00

0,00

1 554 503
927,00

1 476 609
221,88

94,99%

0,00%

94,99%

1 539 272 140,87

99,02%

Alokácia ROP k
18.10.2015

a
509 768 559,00

PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
Celkom

Plánova
Kontraho
Plánované
né
Zmluvne
Realokáci vanie po kontrahovanie po kontraho
viazané v
av%
realokácii Jessica III (56 394 vanie po
%
(f) a (g)
000,00 000Eur)
Jessica
III v %

Čisté zmluvné
viazanie po
zohľadnení
korekcií

realokácia +/-

c

Tab. č. 2: Finančný plán ROP na úrovni opatrení - aktualizácia
Alokácia ROP

Návrh realokácie na
Prioritné osi

Návrh realokácie na
Opatrenia

Upravená alokácia po schválení revízie č.5

Zdroj EFRR

Zdroj EFRR

Zdroj EFRR

Zdroj EFRR

ROP -návrh revízie č. 5

PO1 opatrenie 1.1

509 768 559,00

0,00

PO2 opatrenie 2.1

185 120 984,00

-45 000 026,00

opatrenie 3.1

125 692 033,00

PO3 opatrenie 3.2

19 818 770,00

opatrenie 4.1

398 344 030,00

PO4 opatrenie 4.2

67 612 371,00

PO5 opatrenie 5.1

509 768 559,00
-45 000 026,00

140 120 958,00

-15 520 983,00

110 171 050,00

-14 458 925,00

5 359 845,00

82 589 870,00

480 933 900,00

74 979 934,00

-7 609 936,00

60 002 435,00

147 452 203,00

0,00

0,00

147 452 203,00

PO6 opatrenie 6.1

45 228 500,00

0,00

0,00

45 228 500,00

PO7 opatrenie 7.1

55 466 477,00

0,00

0,00

55 466 477,00

1 554 503 927,00

0,00

0,00

1 554 503 927,00

Celkom
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-29 979 908,00

RO pre ROP analyzoval stav finančného plánu ROP a vyhodnotil absorpčnú kapacitu dotknutých
prioritných osi (viď. časť. II). Na základe týchto skutočností navrhol pre zabezpečenie nárastu
zmluvnej viazanosti operačného programu opatrenia týkajúce sa najmä realokácii finančných
prostriedkov medzi/v rámci prioritných osí ROP nasledovne:
1. Z prioritnej osi 2 bude realokovaná suma 45 000 026,00 Eur v rámci kategorizácie pomoci
kód 79 iná sociálna infraštruktúra do prioritnej osi 4 (opatrenie 4.1) do kategorizácie pomoci
kód 78 Infraštruktúra bývania.
2. Z prioritnej osi 3 bude realokovaná suma 29 979 908,00 Eur, t.j. v rámci kategorizácie
pomoci kód 59 rozvoj kultúrnej infraštruktúr suma 15 520 983,00 Eur (opatrenie 3.1) a v
rámci kategorizácie pomoci kód 57 iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu
suma 14 458 925,00 Eur (opatrenie 3.2) do kategorizácie pomoci kód 78 Infraštruktúra
bývania.
3. Do prioritnej osi 4 (opatrenia 4.1) kategorizácie pomoci kód 78 infraštruktúra bývania tak
bude z prioritných osí 2 a 3 realokovaná suma 74 979 934,00 Eur.
4. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k vnútornej realokácii finančných zdrojov z opatrenia 4.2
v sume 7 609 936,00 EUR - kategórie pomoci kód 54 iné opatrenia na zachovanie životného
prostredia a predchádzanie rizikám do opatrenia 4.1 - kategorizácie pomoci kód 78
infraštruktúra bývania.
5. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k zohľadnenie aj vplyvu JESSICA II na kategóriu pomoci 78
infraštruktúra bývania.
6. Kategória pomoci 78 infraštruktúra bývania tak bude celkovo navýšená o 130 438 000
Eur (74 044 000 Eur JESSICA II + 56 394 000 Eur JESSICA III) nasledovne:
a. z kategórií pomoci kódy 79, 59 a 87 (v zmysle vyššie uvedeného bodu 3)
o sumu 74 979 934,00 Eur,
b. z kategórie pomoci kód 54 o sumu 7 609 936,00 Eur,
c. z kategórie pomoci kód 23 (PO 4) o sumu 47 848 130 Eur.

RO pre ROP zohľadnil presuny finančných prostriedkov medzi opatreniami/prioritnými
osami/prioritnými témami v plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov nasledovne:
1. V rámci prioritnej osi 2 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri
ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je
predpoklad, že bude naplnená.
2. V rámci prioritnej osi 2 boli proporciálne znížené plánované hodnoty nasledovných
ukazovateľov:
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Tab. č. 2A (Tab. 38/2011): Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 ROP
Typ
indikátora

Výstup

Názov indikátora

počet technicky
zhodnotených zariadení
sociálnej infraštruktúry

Výstup

počet
novovybudovaných
zariadení sociálnej
infraštruktúry

Výstup

počet technicky
zhodnotených resp.
novovybudovaných
komunitných centier
s cieľom posilnenia
sociálnej inklúzie MRK

Výstup

počet podporených
pilotných projektov
deinštitucionalizácie

Merná
jednotka

Počet

Počiatočný
rok

2006

Počiatočná
hodnota

0

Cieľová
hodnota
r. 2015

70

Definícia

Počet zariadení sociálnej infraštruktúry podporených
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie
stavebných objektov a obstarania vybavenia v rokoch 20072010
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Počet novovybudovaných a vybavených zariadení sociálnej
infraštruktúry v rokoch 2007-2010

počet

2006

0

40

Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Počet technicky zhodnotených resp. novovybudovaných
komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

počet

2006

0

34
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2

počet

2006

0

14

Počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie
sociálnych služieb a projektov deinštitucionalizácie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v nadväznosti na koncepčné a strategické dokumenty
vypracované MPSVaR SR.
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2

Výsledok

počet nových
a kvalitnejších služieb
poskytovaných v
podporených
zariadeniach sociálnej
infraštruktúry

Počet projektov
zameraných na
CORE č. 23
obnoviteľné zdroje
energie

zvýšený inštalovaný
výkon zariadení
CORE č. 24 využívajúcich
obnoviteľné zdroje
energie

Výstup

6

zateplená plocha

počet

2006

0

365

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných
užívateľom zariadení, ktoré vyplývajú z realizovaných
projektov v rámci prioritnej osi 2

Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie
počet

2006

0

9
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie
okrem fosílnych a jadrových

MW

2006

0

0,3

Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej energie
prostredníctvom inštalovania technológií využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie v zariadeniach občianskej
infraštruktúry
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie
okrem fosílnych a jadrových

m2

2006

0

273 000

Zateplená plocha v m2 obvodových stien a strechy
rekonštruovaných objektov zariadení občianskej
infraaštruktúry, vrátane technických zariadení (plocha

vymenených okien, resp. upravených okien atď.)

Dopad

úspora energie

Dopad

priemerné zníženie
energetickej náročnosti
budov využívaných
podporenými
zariadeniami sociálnej
infraštruktúry

GJ/rok

%

2006

2006

0

0

137 800

25

Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na
základe realizácie projektu v zariadeniach občianskej
infraštruktúry prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla
na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými
zariadeniami občianskej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 2

Počet zrealizovaných projektov zameraných na obstaranie
a používanie IKT vybavenia resp. zavedenie inovatívnych eslužieb

počet projektov
CORE č. 11
informačnej spoločnosti

CORE č. 1

CORE č. 2

CORE č. 3

vytvorené pracovné
miesta

vytvorené pracovné
miesta pre mužov

vytvorené pracovné
miesta pre ženy

počet

2006

0

90

Pozn.: Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti
v rámci prioritnej osi 2 sú zároveň vykazované v rámci
ukazovateľov „počet technicky zhodnotených zariadení
sociálnej infraštruktúry“, „počet novovybudovaných zariadení
sociálnej infraštruktúry“, „počet technicky zhodnotených
resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom
posilnenia sociálnej inklúzie MRK“ a „počet podporených
pilotných projektov deinštitucionalizácie“
Celkový počet trvalých pracovných miest, ktoré by bez
realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP nevznikli

počet

2006

0

275
Pozn: Ukazovateľ predstavuje súčet vytvorených pracovných
miest pre mužov a pre ženy
Celkový počet trvalých pracovných miest pre mužov, ktoré
by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP
nevznikli

počet

2006

0

120
Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre mužov sú
zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené
pracovné miesta“
Celkový počet trvalých pracovných miest pre ženy, ktoré by
bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP
nevznikli

počet

2006

0

155
Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre ženy sú
zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené
pracovné miesta“

Zdroj: Riadiaci orgán pre ROP, 2015
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1.

počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry: 140120958*(45/185120984)= 34

2.

počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie: 140120958*(18/185120984)= 14

3.

úspora energie (GJ/rok): 140120958*(182000/185120984)= 137 800

3. V rámci prioritnej osi 3 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri
ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je
predpoklad, že bude naplnená.
4. V rámci prioritnej osi 3 boli proporciálne znížené plánované hodnoty nasledovných
ukazovateľov:
Tab. č. 2B (Tab. č. 40/2012): Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3 ROP
Typ
indikátora

Výstup

Výstup

CORE č. 34

Názov indikátora

počet technicky
zhodnotených
pamäťových a
fondových inštitúcií na
miestnej a regionálnej
úrovni

počet revitalizovaných
nehnuteľných
kultúrnych pamiatok za
účelom zachovania
kultúrneho dedičstva
alebo s využitím v
kultúrno-poznávacom
turizme

počet projektov v oblasti
cestovného ruchu

Merná
jednotka

počet

Počiatočný
rok

2006

Počiatočná
hodnota

0

Cieľová
hodnota
r. 2015

26

Definícia

Počet pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej
a regionálnej úrovni, podporených prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných
objektov a obstarania vybavenia.
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3

Počet

2006

0

60

Počet nevyužitých, resp. nevhodne využitých objektov
evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok MK
SR, podporených prostredníctvom intervencií do stavebných
objektov a vybavenia, za účelom zachovania kultúrneho
dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3
Počet zrealizovaných projektov zameraných na skvalitnenie
cestovného ruchu v regióne (zahŕňa neinvestičné aj
investičné projekty)

Počet

2006

0

50
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3
Počet zrealizovaných projektov v rámci prioritnej osi 3
zameraných na obstaranie a používanie IKT vybavenia resp.
zavedenie inovatívnych e-služieb

počet projektov
CORE č. 11
informačnej spoločnosti

Výsledok

Výsledok

8

počet nových a
kvalitnejších služieb
poskytovaných v
podporených
pamäťových a
fondových inštitúciách
na miestnej a
regionálnej úrovni

počet nových a
kvalitnejších služieb
poskytovaných v

Počet

2006

0

70

Pozn.: Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti
v rámci prioritnej osi 3 sú zároveň vykazované v rámci
ukazovateľov „počet technicky zhodnotených pamäťových a
fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni“, „počet
revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za
účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v
kultúrno-poznávacom turizme“ a „počet projektov v oblasti
cestovného ruchu“
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných
užívateľom pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej
a regionálnej úrovni, ktoré vyplývajú z realizovaných
projektov.

Počet

2006

0

70
Pozn.: zvýšenie kvality služieb (digitalizácia a informatizácia)
pri uvedených typoch inštitúcií môže mať za následok aj
racionalizáciu siete zariadení pri súčasnom zvýšení počtu
užívateľov.

Počet

2006

0

120

Počet nových a kvalitnejších služieb v súvislosti so
zachovaním kultúrneho dedičstva a kultúrno-poznávacím

Výsledok

podporených
nehnuteľných
kultúrnych pamiatkach

turizmom, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov

počet nových
a kvalitnejších služieb
poskytovaných
v turizme

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných
verejnosti v súvislosti s investičnými a neinvestičnými
projektmi v cestovnom ruchu

Počet projektov
zameraných na
CORE č. 23
obnoviteľné zdroje
energie

zvýšený inštalovaný
výkon zariadení
CORE č. 24 využívajúcich
obnoviteľné zdroje
energie

Výstup

zateplená plocha

Dopad

úspora energie

Dopad

priemerné zníženie
energetickej náročnosti
budov využívaných
podporenými
pamäťovými
a fondovými inštitúciami

CORE č. 1

CORE č. 2

vytvorené pracovné
miesta

vytvorené pracovné
miesta pre mužov

Počet

2006

0

50

Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie
počet

2006

0

5
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie
okrem fosílnych a jadrových

MW

2006

0

0,2

Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej energie
prostredníctvom inštalovania technológií využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie v zariadeniach občianskej
infraštruktúry
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie
okrem fosílnych a jadrových

m2

GJ/rok

%

2006

2006

2006

0

0

0

123 000

Zateplená plocha v m2 obvodových stien a strechy
rekonštruovaných objektov zariadení občianskej
infraaštruktúry, vrátane technických zariadení (plocha
vymenených okien, resp. upravených okien atď.)

70 000

Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na
základe realizácie projektu v zariadeniach občianskej
infraštruktúry prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla
na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
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Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými pamäťovými
a fondovými inštitúciami

Celkový počet trvalých pracovných miest, ktoré by bez
realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP nevznikli
Počet

2006

0

80
Pozn: Ukazovateľ predstavuje súčet vytvorených pracovných
miest pre mužov a pre ženy
Celkový počet trvalých pracovných miest pre mužov, ktoré
by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP
nevznikli

Počet

2006

0

36
Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre mužov sú
zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené
pracovné miesta“
Celkový počet trvalých pracovných miest pre ženy, ktoré by
bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP nevznikli

CORE č. 3

9

vytvorené pracovné
miesta pre ženy

Počet

2006

0

44

Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre ženy sú
zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené
pracovné miesta“

4.

počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a
30 171 050*(40/45 692 033) = 26

5.

počet projektov informačnej spoločnosti = 110 171 050*(80/125 692 033) = 70

6.

zateplená plocha = 110 171 050*(140 000/125 692 033) = 123 000

7.

úspora energie = 110 171 050*(80 000/125 692 033) = 70 000

8.

vytvorené pracovné miesta = 115 530 895*(100/145 510 803) = 80

9.

vytvorené pracovné miesta pre mužov = 115 530 895*(45/145 510 803) = 36

regionálnej úrovni =

10. vytvorené pracovné miesta pre ženy = 115 530 895*(55/145 510 803) = 44
11. počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a

regionálnej úrovni = 110 171 050*(80/125 692 033) = 70

Navrh
ovaná 6. verzia Regionálneho operačného programu bude predstavovať revidovaný programový
dokument o finančný plán predchádzajúcej 5. verzie Regionálneho operačného programu,
schváleného Rozhodnutím Komisie C(2014) 3117 z 13. 5. 2014. Návrh revízie finančného plánu
ROP korešponduje s najdôležitejšími opatreniami flexibility na úrovni NSRR, ktorým je aj flexibilita
vo vzťahu k finančným nástrojom (návratná forma pomoci) vo vzťahu k iniciatíve JESSICA: Na
základe zmeny usmernenia k ukončovaniu pomoci 2007 - 2013 bol zo strany EK predĺžený termín
na poskytnutie návratnej formy pomoci prijímateľom z 31. 12. 2015 na 30. 3. 2017. Na národnej
úrovni sa za oprávnené výdavky v rámci nástrojov finančného inžinierstva považujú výdavky v
zmysle čl. 78(6) nariadenia 1083/2006, ktoré vznikli maximálne do 31. 8. 2016 v zmysle
Usmernenia certifikačného orgánu č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 –
2013, verzia 2.0, ktoré bolo vydané 8. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015 s cieľom poskytnúť
dostatočný časový priestor na plnenie úloh certifikačného orgánu a orgánu auditu v súvislosti s
uzatváraním programového obdobia 2007 – 2013. Ide o presun ďalšej časti finančných prostriedkov
z Regionálneho operačného programu do Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa prostredníctvom
iniciatívy JESSICA bude podporovať energetická efektívnosť pomocou komplexnej obnovy bytových
domov.
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II. Stav implementácie v prioritných osiach dotknutých navrhovanou
realokáciou voľných finančných prostriedkov
Na základe analýzy stavu implementácie ROP – zmluvnej viazanosti boli identifikované
prioritné osi 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu s nízkou mierou
zmluvnej viazanosti.
Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (stav NFP k 14.9.2015, zdroj: ITMS)
V rámci uvedenej prioritnej osi sa nepodarilo v relevantnom období zmluvne zaviazať celý
rozsah alokácie finančných prostriedkov z dôvodu vysokého podielu neschváleného žiadaného
finančného príspevku, resp. vysokého podielu neschválených žiadostí o NFP. Pomer predstavuje
úroveň 48,7%. Zmluvná viazanosť prioritnej osi k 18.10.2015 predstavovala v rámci ROP zároveň
druhú najnižšiu úroveň najnižšiu úroveň 74,33%. Výška žiadaného príspevku predstavovala 468
849 431,03 Eur, pričom výška schváleného žiadaného príspevku predstavovala 228 376 692,18
Eur. Identifikovaným dôvodom bola najmä nekvalitná príprava projektovej dokumentácie, kde
žiadateľ nedostatky na výzvu RO neodstránil a chybovosť vo verejných obstarávaniach pri tomto
type projektov (projekty deinštitucionalizácie). V prípade projektov komunitných centier išlo o fakt,
že žiadatelia deklarovali omnoho vyšší záujem ako bolo nakoniec predložených žiadostí o NFP, čo
sa prejavilo v nízkej absorpčnej schopnosti.
Nízka absorpčná schopnosť prioritnej osi sa prejavila najmä v roku 2013, kedy bola vyhlásená
výzva (ROP-2.1b-2013/01) s celkovým rozpočtom 12 941 200,00 EUR na podporu komunitných
centier v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity. K uvedenej výzve koordinátor HP MRK vypracoval materiál
„Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby
výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier.
Napriek očakávaniam bolo predložených iba 20 žiadostí o NFP, pričom podmienky kontroly
formálnej žiadosti o NFP splnilo 8 žiadateľov (40%), 12 nevyhovelo podmienkam kontroly formálnej
správnosti (60%). V odbornom hodnotení bolo posudzovaných 8 žiadostí o NFP, 6 žiadostí bolo
schválených a zazmluvnených v sume 1 217 999,58 Eur NFP.
Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
(stav NFP k 14.9.2015, zdroj: ITMS)
V rámci prioritnej osi 3 sa nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov a
nepodarilo v relevantnom období zmluvne zaviazať celý rozsah alokácie finančných prostriedkov
z dôvodu vysokého podielu neschváleného žiadaného finančného príspevku, resp. vysokého
podielu neschválených žiadostí o NFP. Pomer sumy schváleného príspevku voči sume žiadaného
príspevku predstavuje úroveň 53,7%. Zmluvná viazanosť prioritnej osi k 18.10.2015 predstavovala
v rámci ROP zároveň druhú najnižšiu úroveň 79,40%. Výška žiadaného príspevku predstavova
273 725 442,73 Eur, pričom výška schváleného žiadaného príspevku predstavovala sumu 147 040
001,80 Eur. Dôvodmi prečo sa alokácia prioritnej osi nepodarila zazmluvniť v celom rozsahu bola
značná časová a realizačná náročnosť týchto projektov, rovnako závažné nedostatky týkajúce sa
splnenia kritérií oprávnenosti žiadateľov a projektov, čo sa prejavilo v nízkej absorpčnej schopnosti.
Ďalej dôvodmi zníženého záujmu zo strany žiadateľov možno považovať najmä vyššie finančné
nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy,
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zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných
výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená
zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). Tieto fakty poukázali na problémy s napĺňaním
pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.

Prioritná os 4 – Stav implementácie projektu JESSICA
Tab. č. 3: Stav implementácie JESSICA I k 31.12.2014 (údaje za Jessica I sú konečné)

OP

Celkové zdroje
EFRR

ROP

8 000 000,00

6 800 000

Kontrahované
finančné
prostriedky
EFRR

Počet
žiadostí

6 772 149,77

55

%
Počet
Kontrahovani ukončených
a
projektov
99,59%

9

Zdroj: ŠFRB 2015

K 31. decembru 2014 bolo v rámci Jessica I zmluvne viazaných 55 projektov v hodnote 6 772
149,77 Eur. Zmluvná viazanosť v prípade Jessica I predstavuje 99,59 %.
Tab. č. 4: Stav implementácie JESSICA II k 14.9.2015

OP

Celkové zdroje
EFRR

ROP

90 640 000

77 044 000

Kontrahované
finančné
prostriedky
EFRR

Počet
žiadostí

65 906 705

378

%
Počet
Kontrahovani ukončených
a
projektov
85,54

0

Zdroj: ŠFRB 2015

Zmluvná viazanosť v prípade Jessica II predstavuje 85,54 % (zmluvne viazané 65 906 705 Eur
EFRR z alokácie 77 044 000 Eur EFRR).
Finančné prostriedky alokované do iniciatívy Jessica vykazujú vysokú mieru absorpčnej schopnosti
ako aj významný príspevok k cieľom stanoveným na úrovni prioritnej osi 4.
Implementácia iniciatívy JESSICA v rámci ROP je detailnejšie priblížená v časti IV. tejto analýzy.

III. Analýza vplyvu na merateľné ukazovatele prioritnej osi 4
RO analyzoval plnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a dosahované hodnoty
považuje za dobrý ukazovateľ úspešnosti realizácie ROP pri plnení globálneho cieľa operačného
programu: „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia
v regiónoch“. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k pomernému navýšeniu plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov (tab. č. 4), ktoré sa budú môcť dosiahnuť navýšením alokácie pre
iniciatívu JESSICA v odhadovanej novej alokácii (JESSICA III) v sume 56 394 000,00 Eur
(kalkulácia zahŕňa aj alokáciu na JESSICA II). Výhodnosť použitia iniciatívy JESSICA spočíva
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najmä v recyklácii časti alokácie ROP a jej opätovnom využití po splatení úveru konečnými
prijímateľmi aj po ukončení programového obdobia 2007-2013 ako aj vysokej miere absorpčnej
schopnosti s dôrazom na časový aspekt implementácie.
Tab. č. 4: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 4 ROP – aktualizácia
Typ
indikátora

Názov indikátora

počet projektov
zabezpečujúcich trvalú
CORE č. 39
udržateľnosť a zvyšovanie
atraktívnosti miest a veľkomiest

CORE č. 16 km zrekonštruovaných ciest

Výstup

počet projektov zameraných na
podporu infraštruktúry bývania

Výstup

počet projektov regenerácie
sídiel priamo zameraných na
zlepšenie situácie
marginalizovaných rómskych
komunít

Merná
jednotka

Počiatočný
rok

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota r.
2015

Definícia

Počet

2006

0

480

Počet realizovaných projektov zameraných na
zlepšenie stavu a obnovu prvkov hmotnej
infraštruktúry sídiel a podpory infraštruktúry bývania

Km

2006

0

152

Dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných
miestnych komunikácií, na ktorých mala intervencia
regenerácie sídiel systémový charakter

Počet

2006

0

1108

Počet projektov zameraných na podporu
infraštruktúry bývania

počet

2006

0

48

Počet projektov regenerácie sídiel zameraných na
zlepšenie podmienok života marginalizovaných
rómskych komunít prostredníctvom podpory hmotnej
infraštruktúry obcí so separovanými
a segregovanými rómskymi osídleniami
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Počet projektov zameraných na prípravu
a aktualizáciu rozvojových dokumentov
(územnoplánovacej dokumentácie,
územnoplánovacích podkladov, programov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných
rozvojových dokumentov) na úrovni NUTS 2 a NUTS
3

počet podporených
rozvojových dokumentov
Výstup

CORE č. 31

Počet

počet projektov v oblasti
prevencie rizík

Počet

2006

2006

0

0

140

Počet projektov zameraných na prevenciu rizika
katastrof a nešťastí negatívne vplývajúcich na
populáciu, t.j. počet rekonštruovaných, rozšírených a
zmodernizovaných zariadení nekomerčných
záchranných služieb (vrátane obstarania ich
vybavenia)
Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj projekty vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej
spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 4
Počet zrealizovaných projektov zameraných na
obstaranie a používanie IKT vybavenia
v zariadeniach nekomerčných záchranných služieb

CORE č. 11

Výsledok

13

počet projektov informačnej
spoločnosti

% sídiel so zvýšenou
konkurencieschopnosťou z
celkového počtu sídiel
identifikovaných ako kohézne a
inovačné póly rastu na
podporovanom území

počet

%

2006

2006

0

0

72

50

Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti
v rámci prioritnej osi 4 sú zároveň vykazované
v rámci ukazovateľa „počet projektov v oblasti
prevencie rizík“
Percentuálny podiel sídiel identifikovaných ako
kohézne a inovačné póly rastu, ktoré boli podporené
intervenciami regenerácie sídiel, na celkovom počte
všetkých sídiel identifikovaných ako kohézne a
inovačné póly rastu na území cieľa Konvergencia
v SR

Výsledok

Výsledok

CORE č. 23

počet nových a kvalitnejších
služieb poskytovaných v
podporených zariadeniach
nekomerčných záchranných
služieb

% obyvateľov, ktorí žijú v
konkurencieschopnejšom
prostredí prostredníctvom
intervencií regenerácie sídiel

Počet projektov zameraných na
obnoviteľné zdroje energie

zvýšený inštalovaný výkon
CORE č. 24 zariadení využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie

počet

%

2006

2006

0

0

192

40

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných
užívateľom zariadení nekomerčných záchranných
služieb, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov

Percentuálny podiel počtu obyvateľov žijúcich
sídlach podporených prostredníctvom projektov
regenerácie sídiel na celkovom počte obyvateľov
všetkých sídiel identifikovaných ako póly rastu na
území cieľa Konvergencia v SR. Pozn.: Ukazovateľ
sa týka len dopytovo orientovaných projektov
regenerácie sídiel.

Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie
počet

2006

0

5
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje
energie okrem fosílnych a jadrových

MW

2006

0

0,2

Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej
energie prostredníctvom inštalovania technológií
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
v zariadeniach občianskej infraštruktúry
(nekomerčné záchranné služby)
Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje
energie okrem fosílnych a jadrových

Výstup

zateplená plocha
nekomerčných záchranných
služieb

Výstup

zateplená plocha bytových
domov

Dopad
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úspora energie v zariadeniach
nekomerčných záchranných
služieb

m2

m2

GJ/rok

2006

2006

2006

0

0

0

192 000

Zateplená plocha v m2 obvodových stien a strechy
rekonštruovaných objektov zariadení občianskej
infraaštruktúry (nekomerčné záchranné služby),
vrátane technických zariadení (plocha vymenených
okien, resp. upravených okien atď.)

4 174 530

Zateplená plocha v m2 obvodových stien a strechy
rekonštruovaných objektov podporených bytových
domov, vrátane technických zariadení (plocha
vymenených okien, resp. upravených okien atď.)

96 000

Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie
vzniknuté na základe realizácie projektu
v zariadeniach občianskej infraštruktúry
(nekomerčné záchranné služby) prepočítané na
GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy,
elektromerom resp. plynomerom.

644 400

Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie
vzniknuté na základe realizácie projektu
v podporených bytových domoch prepočítané na
GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy,
elektromerom resp. plynomerom.

Dopad

úspora energie v bytových
domoch

Dopad

priemerné zníženie
energetickej náročnosti budov
využívaných podporenými
zariadeniami nekomerčných
záchranných služieb

%

2006

0

25

Dopad

priemerné zníženie
energetickej náročnosti
podporených bytových domov

%

2006

0

35

GJ/rok

2006

0

Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými
zariadeniami nekomerčných záchranných služieb

Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie podporených stavebných objektov
v projektoch podpory infraštruktúry bývania




zmenené hodnoty sú označené
** v rámci prioritnej osi 4 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri ktorých bola dosiahnutá cieľová
hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je predpoklad, že bude naplnená.

12. km zrekonštruovaných ciest: 26210506*(430/74058636)= 152

IV. Iniciatíva JESSICA (opatrenie 4.1)
V nadväznosti na vyššie uvedené je predpoklad, že v rámci iniciatívy JESSICA, realizovanej
prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sa podarí pri navýšení finančných prostriedkov
v rámci JESSICA III o 56 394 000,00 Eur (zdroj EFRR) podporiť zvýhodneným úverom približne
460 bytových domov (k tomuto počtu je potrebné ešte prirátať 625 bytových domov za JESSICA II
ako proporcionálny prepočet na základe štatistických údajov za JESSICA I). Cieľom podpory
infraštruktúry bývania je plnenie cieľov ROP najmä v oblasti energetických úspor prostredníctvom:
a) tepelnej izolácie bytových domov, b) nevyhnutných oprav defektov a porúch na konštrukcií, c)
výmeny rozvodov tepla za energeticky efektívnejšie.
Podľa prvej revízie ROP bola znížená alokácia na kategorizáciu pomoci infraštruktúra bývania
zo 70 mil. Eur na 8,5 mil v nadväznosti na: „odporúčania štúdie, komunikáciu s Európskou
komisiou, zmeny nariadení prijímaných na úrovni EÚ súvisiacich s podporou infraštruktúry bývania
a na základe identifikovaných ťažkostí s vykonávaním integrovaných stratégií rozvoja mestských
oblastí súvisiacich najmä s legislatívnymi bariérami sa odporúča realizovať intervencie v oblasti
infraštruktúry bývania formou pilotného projektu iniciatívy JESSICA. Intervencie ROP by v súlade s
legislatívou EÚ mali byť smerované do existujúcej infraštruktúry bývania, napr. so zameraním na
zníženie energetickej náročnosti a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom podporiť
sociálnu kohéziu. Vzhľadom na pokročilé štádium implementácie programového obdobia 2007-2013
a potrebu vytvoriť nový implementačný mechanizmus je žiaduce vyčleniť alokáciu zodpovedajúcej
realizácii úspešného pilotného projektu s potenciálom využiť získané skúsenosti a vytvorený systém
vo väčšom rozsahu v ďalšom programovom období.“
V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4 Riadiaci orgán pre ROP pripravil Zmluvu o
financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus
JESSICA. Zmluva o financovaní bola podpísaná dňa 22. apríla 2013. K 31. decembru 2014 bolo
v rámci JESSICA I zmluvne viazaných 55 projektov v hodnote 6 772 149,77 Eur (zdroje EFRR).
Zmluvná viazanosť v prípade JESSICA I predstavovala k 31.12.2014 mieru 99,59 % (uvedený údaj
je konečný). Na základe úspešnej implementácie pilotného projektu JESSICA I, RO pre ROP
pokračoval v implementácii v rámci novej zmluvy o financovaní projektom JESSICA II v sume
77 044 000 Eur (zdroje EFRR), pri alokácii finančných prostriedkov využil možnosť 10%-tnej
flexibility na prioritnú os v rámci operačného programu a prioritnú os nadzmluvnil. Zmluvná
viazanosť v prípade Jessica II k 14. 9. 2015 predstavuje mieru 85,54 %.
Štátny fond rozvoja bývania (ďalej iba „ŠFRB“) projekciou absorpčnej kapacity pre účel obnovy
bytovej budovy / bytové domy na rok 2016 predikoval absorpčnú kapacitu ŠFRB pre rok 2016 zo
štrukturálnych fondov EU vo výške 130 000 000 Eur (z čoho finančné prostriedky EFRR
predstavujú sumu 110 500 000 Eur.). Na základe uvedenej analýzy bola zároveň na národnej
úrovni rozdelená uvedená absorpčná kapacita medzi tri operačné programy: OP Bratislavský kraj,
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Regionálny OP. Na ROP v rámci prerozdelenia
finančných prostriedkov po dohode s RO pre OP Bratislavský kraj pripadlo 56 394 000 Eur (zdroje
EFRR). Uvedená suma tak predstavuje alokáciu určenú pre JESSICA III.
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Výhodou iniciatívy JESSICA je skutočnosť, že alokované a vyčerpané návratné finančné
prostriedky konečnými prijímateľmi je možné opakovane použiť aj po roku 2015. K vyčísleniu čo
najpresnejšej finančnej alokácie pre JESSICA III tak mohlo dôjsť až po vyčíslení korekcií a po
dohode financovania so ŠFRB na národnej úrovni, tak aby neboli prekročené alokačné limity na
národnej úrovni. Z uvedených dôvodov je 5. revízia ROP predkladaná až v závere programového
obdobia 2007-2013. Je však nevyhnutná pre efektívne využitie finančných prostriedkov ROP a pre
maximalizáciu zmluvnej viazanosti a čerpania finančných prostriedkov ROP.
RO pre ROP podľa výsledkov tejto analýzy vyhodnotil iniciatívu JESSICA v podmienkach ROP za
vysoko úspešnú, preto bolo analýzou odporučene pokračovať v jej implementácii po vyhodnotení
pilotného projektu JESSICA I ďalším navýšením alokácie pre kategorizáciu pomoci - kód 78.
Vzhľadom na dosiahnuté pozitívne skúsenosti je možné konštatovať, že RO pre ROP sa už podarilo
vytvoriť implementačný mechanizmus v kontexte existujúcich podporných nástrojov bývania v SR a
tieto získané skúsenosti môžu byť aj vo väčšom rozsahu využité v programovom období 2014-2020.
Iniciatíva JESSICA je v podmienkach ROP implementovaná výlučne podľa čl. 44, ods. 1.
Hlavné definície oprávnenosti v rámci projektov JESSICA:
V roku 2013 v rámci JESSICA I boli v zmysle zákona 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania základné parametre úverovej podpory nasledovné: výška poskytnutého úveru tvorila max.
80 % oprávnených nákladov stavby bytového domu, výška úroku bola 0,0 % p.a. a max. doba
splatnosti úveru bola 15 rokov.
Na základe zmeny zákona o ŠFRB a zmeny investičnej stratégie boli od 01. 01. 2014 parametre
upravené nasledovne: výška úroku 1,5%, maximálne do výšky 75% oprávnených nákladov, s dobou
splatnosti 20 rokov; s podmienkou min. 35% zníženia energetickej náročnosti.
Cieľom JESSICA II a III je dosiahnutie energetickej efektívnosti pomocou komplexnej obnovy
bytových domov.
Pozitívne dopady:
Hlavné pozitívne dopady implementácie iniciatívy JESSICA v nadväznosti na ciele ROP
predstavujú:
 Pozitívne skúsenosti s využitím pilotného projektu JESSICA slúžia ako vzorový príklad pri
príprave IROP, v ktorom sa opäť očakáva využitie inovatívnych finančných nástrojov.
 Zatepľovaním a obnovou bytových domov sa dosahuje dlhodobá energetická úspora
v spotrebe tepla na vykurovanie; zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov
 JESSICA prispieva k zlepšeniu fyzického stavu existujúceho bytového fondu a predĺženia
jeho životnosti
 Zlepšuje sa ochrana životného prostredia znížením emisií skleníkových plynov
 Vďaka navýšeniu zdrojov z JESSICA do ŠFRB dochádza k saturácii vysokého záujmu
obyvateľov o zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových domov
 JESSICA má pozitívny vplyv na estetiku sídlisk a celkovú tvorbu mestského prostredia
Tabuľka č. 5: Plánované využitie realokovaných finančných prostriedkov vo fyzickom
vyjadrení (podľa údajov JESSICA I k 31.1.2015)
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Východisková
hodnota Jessica I

Plánovaná
hodnota - Jessica I

Dosiahnutá
hodnota Jessica I

100

47,25

56,71

95,78

45,26

54,32

m²

0

216 421,37

209 328,80

GJ/rok

0

36 895,41

28481,67

počet poskytnutých úverov

ks

6

72

72

počet podporených bytových
domov

ks

6

72

72

Názov merateľného
ukazovateľa
zníženie energetickej náročnosti
budov využívaných podporeným
zariadením
zníženie energetickej náročnosti
budov využívaných podporeným
zariadením
zateplená plocha
ročné úspory energie
realizovaním projektov

Merná
jednotka
%
kWh/m²

Prepočítané využitie
(Jessica II+III)

**údaje sú zaokrúhlené na desiatky
Prepočítané plánované využitie (Jessica III vrátane Jessica II) podľa skutočne dosiahnutých hodnôt za Jessica I:
1. počet poskytnutých úverov/počet podporených bytových domov:
kontrahované Jessica II+III /(kontrahované Jessica I v Eur /počet kontrahovaných projektov)
1 059 = 130438000 / (6772149,77 / 55)
2.zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením: 1 046 = 54,32 / 55 * 1059
zateplená plocha: 4 030 530 = 209 328,80 / 55 * 1059
ročné úspory energie realizovaním projektov: 548 402 = 28481,67 / 55 * 1059
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47,25
1 050
4 030 530
548 400
1060
1060

V. Vplyv revízie na finančný plán ROP – kategórie pomoci
Tab. č. 6 (Tab. č. 56/2013 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu
pomoci Prioritná téma v EUR v bežných cenách
Kód kategórie
23 – Regionálne/miestne cesty

Indikatívna suma
finančných
prostriedkov
173 210 506
2 244 733

24 – Cyklistické dráhy
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám
57 – Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu

60 002 435
5 359 845
96 136 000

58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva

69 501 527

59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry
61 – Integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí

304 371 364
463 632 960

75 – Vzdelávacia infraštruktúra

60 274 583

77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti

143 188 000

78 – Infraštruktúra bývania

125 981 974

79 – Iná sociálna infraštruktúra
81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a
programov
85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

5 371 500
32 000 000
13 228 500

86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia
Spolu

1 554 503 927

Tab. č. 7 (Tab. č. 57/2013 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategórie
pomoci Prioritná téma podľa prioritných osí v EUR v bežných cenách
Indikatívna suma
finančných
prostriedkov

Indikatívna suma finančných prostriedkov v členení na tematické oblasti podpory v rámci
prioritných osí („PO“)

26 210 506

PO 4 Regenerácia sídiel (miestne komunikácie)

173 210 506
147 000 000
2 244 733
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PO 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj turizmu (podpora
cestovného ruchu)

1 792 530
452 203

PO 4 Regenerácia sídiel (prvok hmotnej infraštruktúry sídiel)
PO 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
(doplnková aktivita zvyšujúca bezpečnosť)
PO 4 Regenerácia sídiel (infraštruktúra nekomerčných záchranných
služieb)

60 002 435

60 002 435

5 359 845

5 359 845

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu (podpora cestovného ruchu)

80 000 000

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu (nevyužívané nehnuteľné kultúrne pamiatky)

16 136 000

PO 7 EHMK Košice 2013 (nehnuteľné kultúrne pamiatky)

30 171 050

PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu (infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií)

96 136 000

69 501 527
39 330 477

PO 7 EHMK Košice 2013 (kultúrna infraštruktúra)
PO 4 Regenerácia sídiel – prvky hmotnej infraštruktúry sídiel:

304 371 364

304 371 364

a) samostatné dopytovo orientované projekty
c) podpora obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami

463 632 960

463 632 960
46 135 599

60 274 583
14 138 984

PO 1 Infraštruktúra vzdelávania (základné školy a stredné školy)
PO 1 Infraštruktúra vzdelávania (materské školy)
PO 2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately
(sociálna infraštruktúra pre deti)
PO 4 Regenerácia sídiel

143 188 000

143 188 000
b) Infraštruktúra bývania

125 981 974

125 981 974

PO 2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately
PO 4 Regenerácia sídiel
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5 371 500

5 371 500

32 000 000

32 000 000

PO 6 Technická pomoc

13 228 500

13 228 500

PO 6 Technická pomoc

1 554 503 927

1 554 503 927

d) neinvestičné aktivity – príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov
na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3

Tab. č. 8 (Tab. č. 58/2011 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu
pomoci Forma financovania v EUR v bežných cenách
Kód kategórie
01 – Nenávratná pomoc
02 – Pomoc (pôžička, úroková subvencia,
záruky)

Indikatívna suma finančných prostriedkov
1 417 265 927
137 238 000

03 – Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový
fond)

0

04 – Iné formy financovania

0

Spolu
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1 554 503 927

VI. Záver
Navrhovaná 6. verzia Regionálneho operačného programu bude predstavovať revidovaný
programový dokument o finančný plán, merateľné ukazovatele a príslušnú textovú časť
predchádzajúcej 5. verzie Regionálneho operačného programu, schváleného Rozhodnutím Komisie
C(2014) 3117 z 13. 5. 2014. Návrh revízie finančného plánu ROP korešponduje s najdôležitejšími
opatreniami flexibility na úrovni NSRR, ktorým je aj flexibilita vo vzťahu k finančným nástrojom
(návratná forma pomoci) vo vzťahu k JESSICA: Na základe zmeny usmernenia k ukončovaniu
pomoci 2007 - 2013 bol zo strany EK predĺžený termín na poskytnutie návratnej formy pomoci
prijímateľom z 31. 12. 2015 na 30. 3. 2017. Na národnej úrovni sa za oprávnené výdavky v rámci
nástrojov finančného inžinierstva považujú výdavky v zmysle čl. 78(6) nariadenia 1083/2006, ktoré
vznikli maximálne do 31. 8. 2016 v zmysle Usmernenia certifikačného orgánu č. 1/2013-U k
ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, ktoré bolo vydané 8. 9. 2015 s
účinnosťou od 1. 10. 2015 s cieľom poskytnúť dostatočný časový priestor na plnenie úloh
certifikačného orgánu a orgánu auditu v súvislosti s uzatváraním programového obdobia 2007 –
2013. Ide o presun ďalšej časti finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu do
Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa prostredníctvom iniciatívy JESSICA bude podporovať
energetická efektívnosť prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov.
Návrh na revíziu ROP je uskutočnený podľa čl. 33, bod d) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006:
Nastali ťažkosti s implementáciou OP (napr. nízka absorpčná schopnosť niektorých
prioritných osí, neefektívne nastavenie inštitucionálneho zabezpečenia implementácie OP
(napr. potreba zrušenia alebo zriadenia nového sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom), neefektívne nastavenie určitých procesov implementácie OP).
Cieľom 5. revízie ROP je v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 5. revízie
regionálneho operačného programu zo septembra 2015 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2015/
revízia finančného plánu ROP. Interná analýza zohľadňuje úspešnosť implementácie ROP vo
vzťahu relevantných prioritných osí k ich absorpčnej schopnosti, tak aby zostávajúce voľné finančné
prostriedky ROP mohli byť využité v oblastiach, kde vzhľadom na záverečnú fázu realizácie
operačného programu zostal priestor na realizáciu nových projektov, takých ktoré zásadne prispejú
k plneniu cieľov ROP. Vzhľadom na situáciu v prioritných osiach 2 a 3 nastali ťažkosti
v implementácii, kde sa z objektívnych príčin nepodarilo ku koncu programového obdobia zmluvne
zaviazať finančné alokácie uvedených prioritných osi na požadovanú úroveň. Predmetom návrhu
revízie ROP je teda z finančného hľadiska presun disponibilných finančných prostriedkov
z prioritných osí s nižšou absorpčnou schopnosťou (prioritné osi 2 a 3) do prioritnej osi s vyššou
absorpčnou schopnosťou (prioritná os 4) a vnútorná realokácia finančných prostriedkov v rámci
prioritnej osi 4.
Návrh 5. revízie ROP bude predložený na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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