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Zverejnenie návrhu legislatívneho balíka 
pre politiku súdržnosti EÚ na roky 2021-
2027- 29.5.2018  - 4 legislatívne návrhy

Nariadenie o spoločných 
ustanoveniach pre všetky EÚ 
fondy v spoločnom riadení 
okrem EAFRD (rozvoj vidieka)

Nariadenie 
o mechanizme na 
prekonávanie právnych 
a administratívnych 
prekážkach 
v cezhraničných 
regiónoch

Nariadenie 
o EÚS

Spoločné nariadenie o EFRR 
a KF



Zverejnenie návrhu legislatívneho balíka 
pre politiku súdržnosti EÚ na roky 2021-
2027 - 30.5.2018 – návrh Nariadenia ESF+

Európsky sociálny fond 
a Iniciatívu na 
zamestnávanie mladých 
(IZM)

Fond na pomoc 
najodkázanejším 
osobám (FEAD)

Akčný 
program Únie 
v oblasti 
zdravotníctva 

Program zamestnanosti 
a sociálnych inovácií



Architektúra 

• 1 nariadenie (o spoločných ustanoveniach) – 7 fondov  

• 1 súbor pravidiel:



Ciele kohéznej politiky
11 tematických cieľov            5 prioritných oblastí

Inteligentnejšia Európa

Ekologickejšia bezuhlíková Európa: 
čistá a spravodlivá energetická 

transformácia. 

Prepojenejšia Európa: mobilita, energetika a 
regionálna prepojenosť IKT

Sociálnejšia Európa: uplatňovanie 
zásad Európskeho piliera sociálnych 

práv

01

02

03

04

Európa bližšie k občanom: udržateľný a 
integrovaný rozvoj. 05

Inteligentnejšia Európa: inovačná a inteligentná premena 
hospodárstva

Ekologickejšia bezuhlíková Európa: čistá a 
spravodlivá energetická transformácia 

Prepojenejšia Európa: mobilita, energetika a regionálna 
prepojenosť IKT

Sociálnejšia Európa: uplatňovanie zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv

01

02

03

04

Európa bližšie k občanom: udržateľný a integrovaný 
rozvoj. 05



Tematická koncentrácia EFRR

• Systém je definovaný na národnej úrovni, nie na regionálnej,
pričom za základ sa berie HND (roky 2014 - 2016):

6% - udržateľný mestský rozvoj

HND pod 
75 %

PO1 35 
%

PO2 30 %

HND medzi 
75 a 100 %

PO1 45 %

PO2 30 %

HND nad 
100 % 

PO1 60 %

PO1+PO2 
min. 85 %



Tematická koncentrácia ESF+

25 % zdrojov ESF+ má byť vyčlenených na posilnenie 
sociálnej inklúzie, vrátane príslušníkov 3.krajín 
(zahŕňa to aj 2% alokácie pre osoby v materiálnej 

deprivácii / FEAD)

10 % zdrojov z ESF+ na opatrenia pre NEETs

Podiel ESF bude stanovený v bilaterálnych negociáciách 
medzi EK a ČŠ



Európska územná spolupráca

ČŠ sa môže rozhodnúť presunúť 15 % svojej finančnej alokácie medzi 
komponentmi I., II., a III.

EÚS

I komponent – Cezhraničná spolupráca

II komponent - Nadnárodná (IIA) a námorná spolupráca (IIB) 

III komponent - Spolupráca zámorských krajín a území

IV komponent - Medziregionálna spolupráca

V komponent - Investície do medziregionálnych inovácií



Európska územná spolupráca
Tematická koncentrácia 

60 % EFRR zdrojov (mimo technickej pomoci) 
musí ísť na maximálne tri prioritné oblasti. 

15 % EFRR zdrojov musí ísť na jeden z dvoch 
špecifických cieľov Interreg.

Dva špecifické ciele pre Interreg: 
1) Lepšia správa programov Interreg

2) Bezpečnejšia Európa



Udržateľný mestský rozvoj

• Samostatná prioritná oblasť 5 venovaná integrovanému rozvoju
mestských oblastí (prierezová)

• 6% EFRR zdrojov vyčlenených na mestský rozvoj

• Európska mestská iniciatíva: má spájať rôzne prúdy mestských 
iniciatív (urban innovative actions, Urbact apod.)



Modernizácia kohéznej politiky -
Podmienenosti

• Z EAK sa stávajú tzv. základné podmienky ("enabling conditions") 
35      20 

• 4 horizontálne podmienky (VO, štátna pomoc, Charta 
základných práv, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím) 

• Podmienky majú byť splnené na začiatku obdobia, ak nie, 
nemožno v rámci daného cieľu predložiť žiadosť o platbu na EK

• Žiadne akčné plány
• Podmienky však musia byť (s)plnené počas celého obdobia 

(sledovanie monitorovacím výborom a na výročnom hodnotiacom zasadnutí)



Vzťah so správou hospodárskych záležitostí a 
reformami

• V rámci európskeho semestra budú 2 cykly, ktoré sa budú špecificky
zameriavať na investície v rámci kohéznej politiky:

- v roku 2019, ktorý má napomôcť programovaniu OP a
- v roku 2024, ktorý poslúži ako základ pre strednodobé preskúmanie (mid-term

review)

• Makroekonomická kondicionalita - ostávajú v platnosti obe ramená MEK

• Program na podporu reforiem - v objeme 22 miliárd Eur má stimulovať
štrukturálne reformy (finančná odmena bude vyplatená na konci)

• Návrh na podporu právneho štátu (rule of law) bol predstavený mimo balíka
k politike súdržnosti, je súčasťou VFR predstaveného ešte 02/05.



Posilnenie princípu partnerstva

• Posilnené právomoci Monitorovacieho výboru (operácie 
strategického významu)

• Výročné stretnutia s EK – predmetom dialógu o pokroku ako aj o 
dosiahnutých hodnotách ukazovateľov (automatický posun 
údajov na 2-mesačnej báze)



Programovanie
• Zjednodušená Partnerská dohoda bude pokrývať 7 fondov, vypúšťa sa 

ex ante hodnotenie 

• Programovanie „5+2“ roky (alokácie na roky 2026 a 2027 sa pridelia po 
strednodobom preskúmaní v roku 2025)

• Zachovanie výkonnostného rámca - nahradenie prideľovania 
výkonnostnej rezervy strednodobou revíziou všetkých programov v r. 
2025 (vrátane technického prepočtu kohéznej obálky)

• Žiadosť o zmenu programov do 31. marca 2025 

• Zrušenie procesu dezignácie



Flexibilita
• Výrazné posilnenie možnosti transferu medzi kategóriami regiónov (z 3% na 15%)

• Nie je možné presúvať alokáciu medzi cieľmi (IGJ - ETC)

• Umožnenie presunu 5% alokácie programu medzi akýmikoľvek fondmi v 
spoločnom alebo priamom riadení (napr. Horizon Europe)

• Umožnenie presunu počas implementácie max. 5% pôvodnej alokácie prioritnej 
osi v rámci programu (resp. max 3% programu) bez schvaľovania revízie programu 
EK (schvaľuje MV)

• Nad rámec čl. 21 CPR môže ČŠ presunúť 5% alokácie každého fondu do InvestEU, s 
určitými garanciami ochrany transferu časti národnej alokácie

• Transfer z KF do CEF - navrhuje sa čiastočná záruka (partial guarantee), ktorá 
znamená, že 70 % presunutej alokácie bude počas 3 rokov pridelených v 
národných obálkach (súťaží sa o zvyšných 30 %)



Zjednodušenia

Rozšírenie povinnosti 

využívania SCO na 

projekty spolufinancované 

z ESF,EFRR a KF do 

200,000 €

.

Zmena výkonu kontroly 

vykonávanej RO - výkon 

kontroly na základe rizikovej 

analýzy a proporcionálne 

podľa identifikovaného 

rizika (nie 100-ná % 

kontrola).

Umožnenie jednoduchších 

pravidiel pre programy, pre ktoré 

EK 2 roky po sebe potvrdí celkovú 

mieru chybovosti pod 2%

Nová možnosť preplácania z 

úrovne EK – nie na základe 

reálnych nákladov, ale na 

základe splnenia vopred 

stanovených a odsúhlasených 

podmienok

Zrušenie výročných správ a správ 
o pokroku a definovanie 
spoločných merateľných 
ukazovateľov v prílohách 

fondových nariadení

Zjednodušenia



Zjednodušenia

Zrušenie špecifických postupov 

pre veľké projekty a projekty 

generujúce príjem – projekty 

strategického významu

.

Riešenie pre projekty s pečaťou 

excelentnosti (Seal of 

excellence), ktoré už nemusia 

podstupovať výberový proces a 

zároveň sa automaticky 

považujú za kompatibilné so 

štátnou pomocou.

Ponechanie možnosti fázovať

projekty cez 2 programové 

obdobia v legislatíve

Nové zjednodušené pravidlá 

financovania technickej 

pomoci – EK bude preplácať 

ČŠ náklady na technickú 

pomoc formou paušálov z 

predložených žiadostí o platbu. 

Rozšírenie princípu jedného 
auditu

Zjednodušenia



Finančné pravidlá

• Zmena pravidla zrušenia záväzkov z N+3 na N+2
• Zvýšenie národného spolufinancovania

Oprávnenosť DPH len pre projekty do 5 MEUR



Finančné pravidlá - decommitment



Ďakujem za pozornosť

Diskusia


