
PRACOVNÉ ZÁVERY 

z rokovania predstaviteľov Európskej komisie, vlády SR, verejnej správy a 

súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry 

5. februára 2018 v Trenčíne 

V nadväznosti na prvé stretnutie na expertnej úrovni, ktoré sa uskutočnilo 6. júla 2017 v 

Bratislave, bolo aktuálne stretnutie zamerané na prezentáciu socioekonomickej analýzy regiónu 

a možností jeho transformácie v kontexte prechodu od využitia uhlia. Cieľom rokovania bolo 

identifikovať konkrétne oblasti a projekty, cez ktoré je možno podporiť nové podnikateľské 

aktivity, vytvárať podmienky pre zvýšenie mobility pracovnej sily, celkovo zatraktívniť región 

pre nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta aj so zreteľom na existujúce pracovné 

zručnosti, potenciál a tradície v regióne. 

Z prezentácií a následnej diskusie vyplynuli nasledovné závery: 

• Transformácia regiónu a jeho prechod od využitia uhlia je dlhodobý proces, ktorý si 

vyžaduje systematickú súčinnosť všetkých aktérov na vládnej, regionálnej aj miestnej 

úrovni, s všestrannou podporou Európskej komisie; 

• Pre prípravu transformácie je potrebné využiť zaradenie regiónu hornej Nitry do pilotného 

projektu Platformy EÚ pre uhoľné regióny  vrátane financovania kľúčových projektov 

z cielených grantov a nástrojov Európskej komisie aj mimo existujúcich národných 

alokácií; 

• Nevyhnutnou súčasťou transformácie regiónu hornej Nitry je podpora výstavby nadradenej 

cestnej infraštruktúry, podpora príchodu nových strategických investorov a tvorby nových 

pracovných miest, aby sa prehĺbila kvalita života a atraktívnosť regiónu najmä pre mladých 

ľudí;    

• Základom pre transformáciu regiónu bude Akčný plán vypracovaný Trenčianskym 

samosprávnym krajom v koordinácii s Úradom vlády SR, Úradom podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom dopravy a 

výstavby SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Združením miest a obcí hornej Nitry 

a Hornonitrianskymi baňami.  Plán bude vypracovaný s využitím Socioekonomickej štúdie 

Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) a s metodickou a technickou 

podporou Útvaru na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie (SRSS); 

• Ministerstvo hospodárstva SR sa spolu s regionálnymi orgánmi zapojí do činnosti Platformy 

pre uhoľné regióny vytvorenej na úrovni EÚ s cieľom využiť expertízu a skúsenosti z 

procesu transformácie v iných regiónoch EÚ; 

• Vzhľadom na dlhý časový proces prípravy a budovania cestnej infraštruktúry je nevyhnutné 

začať súvisiacu prípravu a realizáciu neodkladne ešte pred vypracovaním Akčného plánu; 

• Európska komisia je súčasne pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť pri aktualizácii 

priorít v rámci relevantných operačných programov s cieľom umožniť primerané 

financovanie kľúčových projektov, ktoré budú identifikované v súvislosti s transformáciou 

regiónu hornej Nitry v rámci existujúcich finančných alokácií, z nových finančných 

nástrojov a rovnako zefektívnenie projektových cyklov; 



• Na základe prezentovaných informácií o transformácii regiónu hornej Nitry 

predstavitelia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyjadrili 

pripravenosť bezodkladne preskúmať možnosti flexibility v rámci existujúcich operačných 

programov a aktualizovať priority podpory tam, kde je to možné; 

• Ďalšie stretnutie sa uskutoční do 30. júna 2018 s cieľom vyhodnotiť dosiahnutý pokrok v 

realizácii uvedených záverov vrátane Akčného plánu a identifikácie prioritných projektov 

transformácie regiónu hornej Nitry.  


