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Výsledky politiky súdržnosti EÚ
Programovacie obdobie 2007 - 2013

� 8 400 km vybudovaných alebo vylepšených železničných 
tratí

� 5 100 km vybudovaných alebo zrekonštruovaných ciest
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� 5 100 km vybudovaných alebo zrekonštruovaných ciest
� prístup k čistej pitnej vode pre ďalších 20 miliónov ľudí
� každý rok odborná príprava pre 10 miliónov ľudí
� viac ako milión vytvorených pracovných miest
� zvýšenie HDP na obyvateľa o 5 % v nových členských 

štátoch



Pretrvávajúce rozdiely                                     
medzi krajinami EÚ
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Zdroj: EuroGeographics Association for the administrative boundaries 



Politika súdržnosti EÚ 2014-2020

S cieľom zlepšenia koordinácie a harmonizácie využívania fondov EÚ 
návrh na vytvorenie spoločného strategického rámca pre: 

� Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
� Európsky sociálny fond (ESF) 
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� Európsky sociálny fond (ESF) 
� Kohézny fond (KF) 
� Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka (EPFRV) 
� Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) 



Stratégia Európa 2020

Stratégia je zameraná na kľúčové oblasti, ktoré sú podstatné pre zvýšenie 
potenciálu udržateľného rastu a konkurecieschopnej Európy. Na tento 
účel sa Európska rada dohodla, že určí hlavné spoločné ciele a priority 
EÚ:

1. priorita: Inteligentný rast
2. priorita: Udržateľný rast
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2. priorita: Udržateľný rast
3. priorita: Inkluzívny rast

Stratégia 2020 sa má implementovať prostredníctvom 7 hlavných 
iniciatív, ktorými Európa identifikovala nové mechanizmy na 
povzbudenie rastu a tvorby pracovných miest. 



Hlavné iniciatívy Európskej únie                       
do roku 2020

1)Inovácie v Únii
2)Mládež v pohybe
3)Digitálny program pre Európu
4)Európa efektívne využíva zdroje
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4)Európa efektívne využíva zdroje
5)Priemyselná politika v etape globalizácie
6)Program pre zručnosti a nové pracovné miesta
7)Európska platforma boja proti chudobe

Snahy orgánov EÚ a členských štátov musia byť v rámci jednotlivých 
iniciatív koordinované, aby sa mohli vzájomne dopĺňať. Väčšinu 
uvedených iniciatív Komisia predstavila v roku 2010.



Iniciatíva 1) Inovácie v Únii

� zlepšenie podmienok a prístupu k financiám na výskum a inovácie, 
posilnenie inovačného reťazca

� zvýšenie objemu investícií v EÚ

Iniciatíva 2) Mládež v pohybe
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Iniciatíva 2) Mládež v pohybe

� zlepšenie výsledkov vzdelávacích systémov
� zvýšenie medzinárodnej atraktívnosti európskeho vyššieho 

vzdelávania
� uľahčenie vstupu mladých na trh práce



Iniciatíva 3) Digitálny program pre 
Európu
� urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného internetu
� čerpanie výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh pre 

domácnosti a podniky

Iniciatíva 4) Európa efektívne 
využívajúca zdroje
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Iniciatíva 4) Európa efektívne 
využívajúca zdroje
� podpora oddelenia hospodárskeho rastu od využívania zdrojov
� podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
� zvýšenie využívania energie z OZE
� modernizácia odvetvia dopravy
� podpora energetickej účinnosti



Iniciatíva 5) Priemyselná politika v ére 
globalizácie
� zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre MSP
� podpora rozvoja pevnej a udržateľnej priemyselnej základne, 

konkurencieschopnej vo svetovom rozsahu

Iniciatíva 6) Program pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta
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Iniciatíva 6) Program pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta
� modernizovanie trhov práce
� posilnenie postavenia ľudí rozvíjaním zručností počas celého života 

s cieľom zvyšovanie účasti na trhu práce
� lepšie zosúladenie ponuky na trhu práce s dopytom
� podpora pracovnej mobility



Iniciatíva 7) Európska platforma pre boj 
proti chudobe
� zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti, aby všetci mohli 

využívať výhody plynúce z rastu zamestnanosti
� aby ľudia žijúci v chudobe a sociálnom vylúčení mali možnosť žiť 

dôstojný život a aktívne sa podieľať na živote
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Sedem hlavných iniciatív predstavuje záväzok pre EÚ aj členské štáty. 
Riešenie prekážok a dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
predpokladá maximálne využitie nástrojov na úrovni EÚ, najmä 
jednotného trhu, finančných opatrení a nástrojov vonkajšej politiky.



Usmernenia na vykonávanie                   
Stratégie Európa 2020

1. Zabezpečenie kvality a udržateľnosti verejných financií

2. Riešenie makroekonomických nerovnováh

3. Znižovanie nerovnováh v eurozóne
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3. Znižovanie nerovnováh v eurozóne

4. Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie 
vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho 
hospodárstva

5. Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií 
skleníkových plynov



Usmernenia na vykonávanie                   
Stratégie Európa 2020

6. Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a 
modernizácia priemyselnej základne

7. Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej 
nezamestnanosti
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nezamestnanosti

8. Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu 
práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania

9. Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na 
všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní

10. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe



Rozpočet EÚ navrhovaný                                     
na roky 2014-2020

Politika súdržnosti
33 %
336 mld. EUR
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336 mld. EUR

Politika poľnohospodárstva, 
výskumu, vonkajšia politika 
a ďalšie
63% 
649 mld. EUR

Nástroj 
„Spájame Európu“
4 % 
40 mld. EUR



Politika súdržnosti – Rozpočet 
navrhovaný na roky 2014-2020
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Politika súdržnosti EÚ 2014-2020
Podiel spolufinancovania
Podiel spolufinancovania na úrovni každej prioritnej osi operačných 

programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti: 
� 85 % pre Kohézny fond 
� 85 % pre menej rozvinuté regióny, ktorých HDP predstavovalo menej 

než 85 % priemeru HDP EÚ 27 v rokoch 2007 až 2009 
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než 85 % priemeru HDP EÚ 27 v rokoch 2007 až 2009 
� 80 % pre ostatné menej rozvinuté členské štáty a oprávnené pre 

prechodnú podporu z Kohézneho fondu k 1. 1. 2014 
� 75 % pre ostatné menej rozvinuté regióny a prechodné regióny, ktoré 

boli v období 2007-2013 oprávnené pre cieľ Konvergencia 
� 60 % pre ostatné prechodné regióny 
� 50 % pre viac rozvinuté regióny 



Európsky fond regionálneho rozvoja

Priority:
� konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
� výskum a inovácie
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� energetická účinnosť a obnoviteľná energia

Zmena oproti súčasnému programovaciemu obdobiu:
Flexibilita pomoci podľa rozdielnych potrieb rozličných regiónov



Flexibilita pomoci podľa rozdielnych potrieb                       
rozličných regiónov EÚ

Rozvinutejšie a prechodné regióny
� 60% do konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, 

výskumu a inovácií

Európsky fond regionálneho rozvoja
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výskumu a inovácií
� 20 % do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie

Menej rozvinuté regióny
� 44% do konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, 

výskumu a inovácií
� 6 % do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie



Cieľ Európska územná spolupráca
1) Cezhraničná spolupráca: 

riešene spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch:
- zlá dostupnosť, nevhodné podnikateľské prostredie
- nedostatočné prepojenie medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi
- výskum, inovácie a zavádzanie IKT

Európsky fond regionálneho rozvoja
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- výskum, inovácie a zavádzanie IKT
- znečistenie životného prostredia, predchádzanie rizikám, negatívne 

postoje voči občanom susednej krajiny a i.) 
využitie existujúceho potenciálu v pohraničnej oblasti:
- budovanie cezhraničných výskumných a inovačných zariadení a 

klastrov
- cezhraničná integrácia trhu práce, spolupráca medzi VŠ alebo 

zdravotnými strediskami



Cieľ Európska územná spolupráca

2) Nadnárodná spolupráca: posilňovanie spolupráce pomocou akcií 
podporujúcich integrovaný územný rozvoj prepojený na priority politiky 
súdržnosti EÚ

3) Medziregionálna spolupráca: 

Európsky fond regionálneho rozvoja
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- výmena skúseností medzi regiónmi
- posilnenie spolupráce medzi klastrami inovácií a intenzívneho 

výskumu
- výmena medzi výskumníkmi a výskumnými inštitúciami založené na 

„Regiónoch znalosti“ a „Výskumnom potenciáli konvergenčných a 
najvzdialenejších regiónov“ v rámci 7. Rámcového programu pre 
výskum



Cieľ Európska územná spolupráca

Podporované investičné priority v rámci cezhraničnej spolupráce: 
Tematický cieľ 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovných 

síl
• integrácia cezhraničných trhov práce, vrátane cezhraničnej mobility, 

Európsky fond regionálneho rozvoja
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• integrácia cezhraničných trhov práce, vrátane cezhraničnej mobility, 
spoločné miestne iniciatívy v oblasti zamestnanosti a spoločné 
vzdelávanie

Tematický cieľ 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti 
chudobe

• cezhraničné presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ako 
aj cezhraničná podpora sociálneho začlenenia



Cieľ Európska územná spolupráca

Podporované investičné priority v rámci cezhraničnej spolupráce: 
Tematický cieľ 10: Investície do zručností, vzdelávania a 

celoživotného vzdelávania
• príprava a realizácia spoločných vzdelávacích a školiacich programov

Európsky fond regionálneho rozvoja
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• príprava a realizácia spoločných vzdelávacích a školiacich programov

Tematický cieľ 11: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a 
efektívnej verejnej správy

• podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi 
občanmi a inštitúciami



Cieľ Európska územná spolupráca

Podporované investičné priority v rámci nadnárodnej spolupráce: 

Tematický cieľ 11: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a 
efektívnej verejnej správy

Európsky fond regionálneho rozvoja
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efektívnej verejnej správy
• Príprava a realizácia makroregionálnych stratégií a stratégií                                  

pre morské oblasti



Európsky sociálny fond

Zmena oproti súčasnému programovaciemu obdobiu:
Predpoklad zvýšenia podielu ESF v rámci rozpočtu v oblasti politiky 

súdržnosti z 22 % na 25 % 
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Z celkovej podpory zo štrukturálnych fondov                    
(EFRR a ESF), bude podiel ESF predstavovať:

� v menej rozvinutých regiónoch 25 %
� v prechodných regiónoch 40 %

Európsky sociálny fond
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� v prechodných regiónoch 40 %
� v rozvinutejších regiónoch 52 %



Európsky sociálny fond

Priority v súlade so stratégiou Európa 2020:
� podpora zamestnanosti a pracovnej mobility
� investície do vzdelávania aj celoživotného, získania zručností
� podpora sociálneho začleňovania a boja proti chudobe
� posilňovanie inštitucionálnych kapacít
� budovanie účinnej verejnej správy
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� budovanie účinnej verejnej správy

Dôraz na sociálny rozmer:
� zvýšený dôraz na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí
� podpora rodovej rovnosti a nediskriminácie
� na sociálne začleňovanie vyčlenených až 20 % prostriedkov



Kohézny fond

Podpora členských štátov s hrubým národným dôchodkom na 
obyvateľa < 90 % priemeru EÚ 27

Investície do životného prostredia:
� prispôsobovanie sa zmene klímy a prevencia rizika
� dôraz na riešenie vodného a odpadového hospodárstva
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� dôraz na riešenie vodného a odpadového hospodárstva
� začlenenie biodiverzity prostredníctvom ekologickej infraštruktúry
� mestské prostredie
� nízkouhlíkové hospodárstvo

Investície do dopravy:
� transeurópske dopravné siete (TEN-T)
� nízkouhlíkové dopravné systémy a mestská doprava



Ciele

Dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020                                          
v oblasti inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu

Dôraz na výsledky
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Maximalizácia účinku finančných prostriedkov EÚ



Hlavné zmeny

� zosúladené pravidlá v oblasti 
oprávnenosti výdavkov

� efektívnosť: dôraz na výsledky, 
spájanie platieb s výsledkami zjednodušenie 
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� účinnosť – posilnenie výkonnosti 
verejnej správy, odstraňovanie 
byrokracie

� jednotné elektronické kontaktné 
miesto pre príjemcov

zjednodušenie 
systému



Hlavné zmeny

Oblasti s osobitými prírodnými a demografickými 
charakteristikami, najodľahlejšie a málo obývané regióny
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ďalšie vyčlenené finančné prostriedky



Hlavné zmeny

Maximálne sadzby financovania

� v menej rozvinutých                                                                                           

Minimálne povinné 
spolufinancovanie
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� v menej rozvinutých                                                                                           
a najodľahlejších regiónoch  75 – 85 %       15 – 25 %

� v prechodných regiónoch   60 % 40 %

� v rozvinutejších regiónoch  50 % 50 %



Hlavné zmeny

Riadenie a kontrola
Ročné vyhlásenia o hospodárení subjektov
Nový systém ročných účtovných uzávierok
Akreditácia na úrovni štátu (väčšia zodpovednosť členských štátov)
Certifikácia uskutočňovaná riadiacimi orgánmi
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Certifikácia uskutočňovaná riadiacimi orgánmi

Väčšia proporcionalita
Výnimky pre programy s nízkym objemom finančných prostriedkov
Výnimky pre systémy, ktoré stabilne dosahujú dobré výsledky



Navrhované rozdelenie krajín EÚ
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Zdroj: EuroGeographics Association for the administrative boundaries 



Politika súdržnosti – členenie 
finančných prostriedkov

Rozdelenie celkom 336 mld. EUR

Menej rozvinuté regióny/členské štáty 68,7%
119,2 mld. 
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Prechodné regióny 11,6%

Rozvinutejšie regióny 15,8%

72,4 mld. 

307,1 mld. 



Inštitucionálna príprava SR 
na nové programovacie obdobie

Na základe záverov Európskej rady a diskusie delegácie SR so 
zástupcami EK, Rady a predsedníckej krajiny EÚ v Bruseli dňa 30. 
apríla 2010 národní koordinátori Stratégie Európa 2020 predložili 
materiál, ktorého cieľom bolo najmä:
- navrhnúť hodnoty slovenských národných cieľov pre tie ukazovatele, 
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- navrhnúť hodnoty slovenských národných cieľov pre tie ukazovatele, 
ktoré boli schválené na úrovni EÚ
- zaujať stanovisko k výške ukazovateľov cieľa pre vzdelávanie a k 
výberu ukazovateľa pre sociálne začlenenie, prípadne k metodike 
niektorých ukazovateľov



Stanoviská vlády SR k zmenám

� podpora integrovaného prístupu
� podpora obmedzeného množstvo prioritných oblastí
� podpora základnej infraštruktúry v zaostávajúcich regiónoch EÚ
� výsledkovo orientovaný systém politiky súdržnosti
� širšie využívanie systému zjednodušených výdavkov
� zjednodušenie a zefektívnenie kontroly a auditu tak (orientácia 
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� zjednodušenie a zefektívnenie kontroly a auditu tak (orientácia 
na dosahovanie výsledkov a nie na kontrolu účtovných dokladov)
� uplatňovanie pravidla čerpania n + 3 pre štrukturálne fondy a 
Kohézny fond EÚ po roku 2013 len na národnej úrovni (nie na 
úrovni operačných programov)



Návrh cieľov SR v nadväznosti na ciele 
Stratégie Európa 2020
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