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Slovenský plán obnovy a odolnosti
Európska komisia vydala kladné posúdenie slovenského plánu obnovy a odolnosti, ktorý bude financovaný
prostredníctvom grantov vo výške 6,3 miliardy eur.
Financovaním z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý tvorí jadro programu NextGenerationEU, sa
podporí realizácia kľúčových investičných a reformných opatrení do roku 2026, ktoré Slovensko predložilo so
zámerom vyjsť z pandémie COVID-19 silnejšie.
Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou
COVID-19 s cieľom riešiť spoločné európske výzvy tým, že sa využije potenciál zelenej a digitálnej transformácie, a
s cieľom posilniť ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu. Plán Slovenska predovšetkým zlepší
služby zdravotnej starostlivosti v celej krajine, zreformuje a digitalizuje verejnú správu, prispeje k ochrane klímy
prostredníctvom rozsiahlej renovácie budov a čistejšej dopravy a zlepší vzdelávanie.

KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ZELENEJ TRANSFORMÁCIE SLOVENSKA

43%

celkových prostriedkov pridelených v rámci plánu
na reformy a investície podporí ciele v oblasti klímy
▶ Adaptácia na zmenu klímy: zvyšovanie odolnosti lesov voči vplyvom
zmeny klímy, revitalizácia vodných tokov a podpora biodiverzity.
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159 miliónov EUR
▶

 nergetická hospodárnosť rodinných domov: financovanie
E
rozsiahlej vlny renovácií s cieľom zlepšiť energetickú a ekologickú
výkonnosť aspoň 30 000 domácností. 528 miliónov EUR

▶

 ízkouhlíková doprava: podpora zavádzania nabíjacích staníc
N
pre alternatívny pohon, modernizácie železníc a novej cyklistickej
infraštruktúry. 712 miliónov EUR

▶

 ekarbonizácia priemyslu: podpora energetickej efektívnosti a
D
investovanie do inovatívnych technológií dekarbonizácie v priemysle.

368 miliónov EUR

KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA PODPORU DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE SLOVENSKA

21%

celkových prostriedkov pridelených v rámci plánu
na reformy a investície podporí digitálne ciele
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▶

 epšie služby pre občanov a podniky: zavedenie používateľsky
L
ústretových riešení elektronickej verejnej správy pre občanov.

177,5 milióna EUR
▶

 igitálna infraštruktúra v školách: financovanie digitálneho vybavenia,
D
a to aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na zlepšenie
digitálnych zručností a vytvorenie nového vzdelávacieho ekosystému, ktorý
sa bude ďalej posilňovať reformami učebných osnov. 187 miliónov EUR

▶

 igitalizácia podnikov: vybudovanie superpočítača a siete digitálnych
D
centier s cieľom pomôcť podnikom digitalizovať ich procesy; poskytovanie
odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností. 102 miliónov EUR

KĽÚČOVÉ OPATRENIA NA POSILNENIE HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ
ODOLNOSTI SLOVENSKA
▶ Reforma dôchodkového systému: prepojenie veku odchodu do

dôchodku so strednou dĺžkou života s cieľom zabezpečiť jeho finančnú
udržateľnosť a primerané dôchodky pre všetky generácie.

▶ Reforma justície: posilnenie efektívnosti a nezávislosti justičného
systému a investovanie do digitálnej infraštruktúry. 255 miliónov EUR
▶ Skvalitnenie podnikateľského prostredia: zníženie regulačnej

záťaže, urýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania a reforma
rámca pre platobnú neschopnosť, s cieľom znížiť čas a náklady potrebné
na ukončenie podnikania.

▶ Nová sieť nemocníc: zlepšenie kvality zdravotníckych služieb,

renovácia existujúcich nemocníc a výstavba nových, pričom sa zabezpečí
spravodlivé geografické rozloženie a dostupnosť. 998 miliónov EUR

▶ Investícia do starostlivosti o deti: podpora prístupu k službám
starostlivosti o deti prostredníctvom investícií do predškolských
zariadení. 141 miliónov EUR

▶ Posilnenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti: investície
do dlhodobej starostlivosti o ľudí v núdzi prostredníctvom väčšieho
zamerania sa na komunitné riešenia. 193 miliónov EUR

REALIZÁCIA
Žiadne opatrenia plánu výrazne nenarušia životné prostredie.
Zainteresované strany by mali byť naďalej zapojené do realizácie plánu obnovy a odolnosti, aby sa zabezpečila
zodpovednosť za reformy.
Vyplácanie finančných prostriedkov je založené na výkonnosti a bude odrážať pokrok v reformách a investíciách
stanovených v pláne.
Systémy kontroly budú chrániť pred závažnými nezrovnalosťami, ako sú podvody, korupcia a dvojité financovanie.
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