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Dôležitejšie zmeny v porovnaní s 
predchádzajúcim plánom 

• EÚS je druhým cieľom v rámci kohéznej politiky, ale 
samotná kohézna politika je podriadená cieľom 
stratégie EURÓPA 2020 (EFRR: inovácie, digitálna 
agenda, podpora MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo). 

 

• Z dôvodu pravidla tematického zamerania 80% 
prostriedkov z EFRR pridelených na program sa musí 
zamerať na maximálne štyri tematické ciele, v rámci 
ktorých je potrebné stanoviť investičné priority a 
indikatívne aktivity. 

 

• V súlade s princípom kohézie existuje teoretická možnosť pre 
uskutočnenie integrovaných projektov. 

 



Dôležitejšie zmeny v porovnaní s 
predchádzajúcim plánom 

• Riadiaci orgán sa presunul na Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR; Spoločný sekretariát funguje v rámci 
Széchényi Programme Office (bývalé VÁTI) 

• Alokácia sa mierne znížila: 
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Dôležitejšie zmeny v porovnaní s 
predchádzajúcim plánom 

• Výstavba ciest je dôležitou prioritou .  

• Projekty sa budú podávať cez ITMS 2014+ (nie IMIR ako 
doteraz). 

• Podpora môže byť poskytnutá aj MSP (v súlade s 
pravidlami de minimis).  

• Súčasťou  projektu bude aj fond malých prjektov (PA 1 a PA 
4– projekty od 5tis. do 50 tis. € so zjednodušeným 
vykazovaním) 

• V PA 3 budú integrované projekty (3-8 projektov v rámci 
akčných plánov na zvýšenie zamestnanosti) 

• Znovu je možnosť uskutočniť jednostranné projekty, ak sa 
dostatočné odôvodní ich prínos aj za hranicami.  

 



 

 

Priorita EFRR  
(M EUR) 

Národné 
spolufinancova

nie (M EUR) 

Celkom 
(M EUR) 

Predpokla- 
daný počet 
projektov 

PA 1 Príroda a kultúra 55, 428 9,781 65,209 170-180 

Z toho: SPF 6/c 3,116 0,55 3,666 70-80 

PA 2 Cezhraničná mobilita 34,608 6,107 40,715 18-21 

Z toho: TEN-T 16,69 2,945 19,635 3 

Z toho: logistika a verejná 
doprava 

17,918 3,162 21,08 15-18 

PA 3 Zamestnanosť 34,608 6,107 40,715 90-100 

PA 4 Spolupráca a 
budovanie kapacít 

21,816 3,850 25,666 410-470 

Z toho: SPF 11 9,35 1,65 10,998 350-400 

TA 9,35 1,65 10,998 1 

SPOLU: 155,809 27,496 183,305 689-772 

Finančný plán 



Kedy môže byť vyhlásená prvá výzva?
  

• Je potrebné akreditovať všetky úradné orgány. 

• Musí sa vypracovať riadiaca dokumentácia 
(príručky); 

• Musí byť zvolaný Monitorovací výbor programu 
(definovanie zloženia), ktorý musí prijať dôležité 
rozhodnutia (napr. fond malých projektov). 

• Je potrebné vytvoriť elektronický projektový 
systém. 



Ďakujem Vám za pozornosť. 

 

Gyula OCSKAY 

+36.20.355.33.85 

cesci@cesci-net.eu   

www.cesci-net.eu  
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