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Kohézna politika 2014-2020

Úvod do Kohéznej politiky
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Rozdielnosti v EÚ…

HDP/obyvateľa
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Rozdielnosti v EÚ …

Nezamestnanosť
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Rozdielnosti v EÚ …

Terciárne vzd.
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Prečo Kohézna politika?

Top Bottom Ratio

HDP/obyvateľa
(% average EU-28)

Luxembursko

266%

Bulharsko

47%
5.7*

Zamestnanosť
(%, ages 20-64)

Švédsko

79.8%

Grécko

53.2%
1.5

* V USA je rozdiel 2.5 a v Japonsku iba 2

Kohézna politika slúži na znižovanie regionálnych rozdielov za 
účelom dosiahnutia vyváženého hospodárstva, sociálneho a 
regionálneho rozvoja.
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Kohézna politika má svoje základy v Rímskych 
zmluvách

• Preambula Rímskej zmluvy (1957): „v úsilí o posilnenie jednoty

svojich hospodárstiev a zabezpečenie ich harmonického rozvoja zmen-

šovaním rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zaostalosti regiónov s

menej výhodnými podmienkami“.

• Článok 174 Lisabonskej zmluvy (2010): „ v rámci regiónov, ktorých

sa týka hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, je potrebné venovať

mimoriadnu pozornosť regiónom závažne a trvalo znevýhodneným

prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny

s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské

regióny“.
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Kohézna politika EÚ 2014-2020: 1/3 rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ

1 082 mld. EUR 

Rozpočet EÚ 2014-2020

Ostatné politiky EÚ
Poľnohospodárska

Výskum
Etc.

730.2 mld. EUR

67.5% 32.5%

351.8 mld. EUR

Kohézna politika

Rast
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351.8 mld. EUR
Fondov Kohéznej 

politiky

Predpokladané národné 
príspevky

Spolu viac ako
500 mld. EUR

Fondy EÚ

Kohézna 
politika 

realizovaná

EUROPEAN
REGIONAL

DEVELOPMENT 
FUND

EUROPEAN 
SOCIAL
FUND

COHESION
FUND

3 Fondy
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Kohézna politika je realizovaná vo všetkých regiónoch EÚ

Všetky regióny EÚ

Rovina investícií

Úroveň rozvoja

182 mld. EUR
Pre menej rozvinuté regióny

GDP < 75% of EU-27 average

27% 
obyv. EÚ

Pre prechodné regióny

GDP 75-90% of EU-27 average

12% 
obyv. EÚ

35 mld. EUR

for more developed regions

GDP > 90% of EU-27 average

61% 
obyv. EÚ

54 mld. EUR
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Príspevok Kohéznej politiky 2014-2020 (351.8 mld. EUR)

€ 182.2 bn

€ 35.4 bn

€ 54.3 bn

€ 10.2 bn

€ 0.4 bn

€ 3.2 bn

€ 63.3 bn

€ 1.6 bn

€ 1.2 bn

Menej rozvinuté regióny

Prechodné regióny

Viac rozvinuté regióny

Európska územná spolupráca

Mestský rozvoj

Iniciatíva na zamestnávanie mladých

Kohézny fond

Zámorské a riedko osídlené regióny

Technická pomoc
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Total EU allocations of cohesion policy 2014-2020* (billion €, current prices)
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* breakdown by category of allocations subject to transfers between categories at the request of the Member States

Rozdelenie alokácie medzi členské štáty (2014-2020)
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Reformovaná Kohézna politika

Základné zásady Kohéznej politiky pre 

programové obdobie 2014-2020
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Kohézna politika EÚ: Kľúčové prvky Kohéznej politiky

• Kohézna politika ako investičný rámec pre napĺňanie cieľov 

Stratégie EU 2020.

• Stanovenie spoločného rámca pre všetky EŠIF.

• Nastavenie predbežných podmienok pre adekvátne čerpanie.

• Posilnenie postavenia Európskeho sociálneho fondu.

• Posilnenie postavenia partnerov pri príprave, implementácii a 

kontrole fondov EÚ.

• Integrovaný prístup k regionálnemu rozvoju.

• Posilnenie cezhraničnej spolupráce.
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Kohézna politika ako investičný rámec pre napĺňanie 
cieľov Stratégie EU 2020.

Päť cieľov EÚ do roku 2020:

• Zamestnanosť: zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku od 20 do 64 rokov na 

75 %

• Výskum a vývoj: zvýšiť úroveň investícii do výskumu a vývoja na 3 % HDP EÚ

• Klimatická zmena a energetická udržateľnosť:

• znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 20 % v porovnaní s úrovňou emisií v 

deväťdesiatych rokoch 20. storočia

• získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov

• zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %

• Vzdelávanie:

• znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 %

• znížiť počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 

miliónov

• Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: znížiť počet osôb, ktoré sú ohrozené 

chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov
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Stanovenie spoločného rámca pre všetky EŠIF

• Spoločné pravidlá pre EŠIF

• ZVV (SCOs).

• E-kohézia.

• Pravidlá oprávnenosti.

• Finančné nástroje.

• CLLD- Community –Led Local Development.

Európsky 

poľnohosp. 

fond pre rozvoj 

vidieka

Kohézny fond
Európsky 

sociálny fond

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja

Európsky 

námorný a 

rybársky fond

PARTNERSKÁ DOHODA
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Research and Innovation Combating climate change

Information and Commu-

nication technologies

Competitiveness of SMEs

Low-carbon economy

Environment and

resource efficiency

Sustainable transport

Better public

administration

Better education, training

Social inclusion

Employment and Mobility

11 tematických cieľov

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

11
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Posilnené postavenie partnerov

Európsky kódex partnerstva

• Súbor pravidiel na posilnenie spolupráce, účasti a dialógu s HaS 

partnermi počas prípravy, implementácie, monitorovania a 

hodnotenia realizácie projektov financovaných z EŠIF .

• Partneri: orgány verejnej správy (štátnej správy a samosprávy), 

odbory, zástupcovia zamestnávateľov, MVO, subjekty zodpovedné 

za realizáciu sociálnej inklúzie, rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácie. 
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Nevyhnutnosť predbežných podmienok, tzv. EAK

Tematické ex ante kondicionality (25 EAK)

• Prepojené na tematický cieľ a investičnú prioritu

Všeobecné ex ante kondicionality (7 EAK)

• Súvisia s horizontálnymi aspektmi implementácie Operačných 

programov a realizujú sa naprieč všetkými EŠIF
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Príklady EAK

INVESTOVANIE

Národná 

stratégia 

dopravy

Business-friendly 

reformy
EIA/SEA

Verejné 

obstarávanie

Stratégie 

inteligentnej 

špecializácie



Rizikové EAK na Slovensku

Kód Skrátený názov EAK Stav plnenia Termín plnenia

T 1.1 Výskum a inovácie čiastočne TBC

T 1.2
Výskum a inovačná 

infraštruktúra nie TBC

T 3.1 Podpora podnikania čiastočne 1.1.2016

T 11 Verejná správa čiastočne 30.11.2016

V 4 Verejné obstarávanie nie 18.4.2016

T 7.1 Cestná doprava čiastočne 31.12.2016

T 7.2 Železničná doprava nie 31.12.2016

T 7.3 Iné druhy dopravy čiastočne 31.12.2016
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Nevyhnutnosť predbežných podmienok, tzv. EAK

Nesplnenie ex ante kondicionalít

„Ak opatrenia stanovené v akčných plánoch nebudú splnené
najneskôr do 31.12.2016, predstavuje to základ pre
pozastavenie priebežných platieb na dotknuté priority
príslušného programu Komisiou. Rozsah pozastavenia je primeraný
s prihliadnutím na opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť a základný
rizikový kapitál.“
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Posilnenie postavenia ESF

Prvý krát v rámci Kohéznej politiky bol určený minimálny 

podiel ESF

na úrovni 23.1% pre 2014-2020

• Alokácia ESF pre EÚ 28: 80,3 mld. EUR.
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Iniciatíva zamestnávania mladých (IZM)

• Rozpočet 6.4 mld. EUR pre 2014-2015.

• V regiónoch, kde nezamestnanosť mladých prekračuje 25%.

• Cieľová skupina: "NEETs" (not in Education, Employment or 

Training) pod 25 rokov, prípadne 29 rokov (ak tak rozhodne štát)

• neaktívny alebo nezamestnaný (vrátane dlhodobo nezamestnaných);

• sú alebo nie sú registrovaní ako uchádzači o zamestnanie;

• s pobytom na oprávnenom území.

• Operačný program Ľudské zdroje – PO 2 (194 mil. EUR).
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Posilnenie spolupráce medzi hranicami

3 úrovne:

• cezhraničná

• nadnárodná

• medziregionálna

Rozpočet pre2014-20: 10.2 mld. EUR

• 2.9% rozpočtu Kohéznej politiky.
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Nadnárodná spolupráca
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Cezhraničná spolupráca
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Makro-regionálne stratégie

Stratégie EÚ pre

• Región Baltického mora;

• Dunajský región;

• Jadranský a Iónsky región
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Vďaka Kohéznej politike…

V programovom období 2007-2013:

• 600.000 vytvorených pracovných miest – najmenej 1/3 v MSP.

• 200.000 podporených MSP.

• 1 800 km nových alebo zrekonštruovaných železníc.

• 25 000 km nových alebo zrekonštruovaných ciest.

• Prístup k internetu pre 5 million obyvateľov.

• Prístup k čistej pitnej vode pre 3 milióny obyvateľov.

• 940 finančných nástrojov v 25 členských štátoch na úrovni 8.36

mld. EUR (pôžičky, garancie).



Cohesion 
policy

Zjednodušenie Kohéznej politiky

High Level Group
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Iniciatíva komisárky Coriny Cretu

High Level Group of Independent Experts on Monitoring

Simplification for Beneficiaries of the ESI funds

• radiť EK pri zjednodušovaní a odstraňovaní administratívnej 

náročnosti prijímateľov EŠIF

• hodnotiť úsilie členských štátov v oblasti zjednodušenia na ktoré 

sa zaviazali v rámci PD

• identifikovať prípady dobre praxe v oblasti zjednodušenia

• navrhovať odporúčania pre oblasť zjednodušenia v 2014-2020 ako 

aj pre obdobie po 2020 
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Iniciatíva komisárky Coriny Cretu

Oblasti prerokovávané na HLG

• zjednodušené vykazovanie výdavkov a eKohézia (1.12.2015)

• prístup MSP k čerpaniu EŠIF a finančné nástroje (2.2.2016)

• Tzv. „gold plating“ (jún 2016)

• Audit a výsledky štúdie o zjednodušení (november/december 

2016)

• Post 2020 (marec 2017)

• CLLD a ITI (jún 2017)

• Final report (február 2018)


