Plánované špecifické ciele v Programovom období 2021-2027

Výskumné a inovačné kapacity
-

Podpora spolupráce akademického sektora a podnikov
Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj
Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom priestore

Digitalizácia
-

Podpora digitálneho a údajového hospodárstva pre digitálnu transformáciu
Modernizácia poskytovania verejných služieb
Podpora budovania inteligentných miest regiónov

Malé a stredné podnikanie
-

Podpora malého a stredného podnikania
Internacionalizácia malého a stredného podnikania
Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu
-

Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh
Digitálne kompetencie a podnikateľské zručnosti

Transformácia spôsobu výroby a spotreby energie
-

Zníženie energetickej náročnosti budov
Podpora obnoviteľných zdrojov energie a účinných systémov CZT v oblasti zásobovania
teplom a chladom a inteligentných energetických systémov, uskladňovania energie
Podpora a využívanie alternatívnych palív v doprave

Adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám
-

Vodné hospodárstvo a retenčná schopnosť krajiny a sídelného prostredia
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Znižovanie rizika katastrof cestou zvyšovania kapacít, pripravenosti a reakcie
Podpora adaptačného procesu cestou zlepšenia dostupnosti údajov, podpory tvorby
strategických dokumentov a zvyšovania povedomia verejnosti
Prechod na obehové hospodárstvo

-

Komplexný prístup k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov
Investície do zlepšenia kvality ovzdušia
Podpora prechodu k obehovému hospodárstvu
Zlepšenie kvality ovzdušia podporou udržateľnej mobility v mestách

Zlepšenie kvality vôd a stavu biodiverzity
-

Zlepšenie kvality vôd a stavu biodiverzít
Investície do biodiverzity a kvality ekosystémových služieb

Udržateľná intermodálna transeurópska dopravná sieť
-

Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
Výstavba rýchlostných ciest
Modernizácia železničnej infraštruktúry TEN-T a uzlov
Modernizácia vodnej dopravy

Udržateľná intermodálna vnútroštátna, regionálna a miestna mobilita
-

Modernizácia a výstavba ciest I. triedy
Podpora regionálnej železničnej dopravy
Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti včítane infraštruktúry
Rozvoj cyklo-dopravy a jej infraštruktúry

Digitálna pripojiteľnosť
-

Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti

Zamestnanosť
- Integrácia znevýhodnených skupín na trhu práce
- Účasť žien na trhu práce
Vzdelávanie
-

Súlad ponuky a dopytu na trhu práce
Rovný prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu
Celoživotné vzdelávanie

Sociálna inklúzia
- Aktívna inklúzia
- Komplexná podpora marginalizovaných rómskych komunít
- Zdravotná a dlhodobá starostlivosť
- Ohrozenie chudobou
Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych
orgánov pre lepšiu implementáciu kohéznej politiky
-

Budovanie a posilňovanie analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov
Zavedenie a rozvoj systému strategického manažmentu v mestách a mestských funkčných
územiach
Vypracovanie koncepčných materiálov a účelom definovania tematických a územných priorít
regionálneho rozvoja
Vzdelávanie pracovníkov na všetkých úrovniach verejnej správy

Zvýšenie bezpečnosti občanov a lepšie zabezpečenie verejných služieb
-

dobudovanie infraštruktúry (kamerové systémy, svetelné body, a pod.),
tvorba stratégií a monitoringu bezpečnosti
výstavba chodníkov, priechodov a nadchodov pre chodcov
podpora budovania osvetlenia kritických miest
budovanie meračov rýchlosti, spomaľovačov rýchlosti, výsadba dopravných ihrísk

Regionálna infraštruktúra pre pohybové aktivity a šport pre všetkých za účelom zlepšenia zdravia
občanov a spoločenského rozvoja
- budovanie miestnej športovej infraštruktúry slúžiacej pre pohybové, športové a voľno-časové
aktivity všetkých vekových skupín,
- stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich prvkov športovej infraštruktúry,
rekonštrukcie vnútroblokov, školských areálov, zariadení pre komunitný rozvoj športu
v mestách a mestských funkčných oblastiach ( s vytváraním bezbariérového prístupu)
- vytváranie športovo oddychových zón v obciach a mestách,
- materiálovo- technologické vybavenie športových zariadení
Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný ruch
-

budovanie a rozvoj digitálnej informačnej infraštruktúry v kultúrnych a prírodných aktívach
cestovného ruchu a mestách a mestských oblastiach
podpora nových konceptov marketingu v kultúrnom turizme v mestách a mestských
oblastiach
podpora tvorby atraktívnych turisticko-vzdelávacích aktivít v mestách a mestských oblastiach

Ochrana a obnova národných a kultúrnych pamiatok
-

obnova stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových
objektov a súvisiacej infraštruktúry a historických budov
obnova a budovanie expozícií v múzeách a galériách

