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Abstrakt 
Predkladaná štúdia sa zaoberá interakciou medzi plánmi integrovanej 
mestskej dopravy (plány udržateľnej mestskej mobility/plány udržateľnej 
mestskej dopravy) a politikou súdržnosti Európskej únie. Nadväzujúc 
na úvahu o koncepcii plánov udržateľnej mestskej mobility a úlohe 
dopravy/mestskej dopravy v politike súdržnosti sa na základe ôsmich 
prípadových štúdií venuje analýze väzby medzi plánovaním integrovanej 
mestskej dopravy a financovaním dopravných politík/projektov v rámci 
politiky súdržnosti. Štúdia napokon ponúka odporúčania v tejto oblasti 
politiky, a to aj pokiaľ ide o návrhy reformy politiky súdržnosti z roku 2011. 
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ZHRNUTIE 
 

Súvislosti 
Európska politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti 
Únie ako celku a najmä regiónov, ktoré patria spomedzi jej 271 regiónov k najslabším. EÚ 
prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
a Európsky sociálny fond (ESF)) a Kohézneho fondu investuje do tisícov projektov 
v rozličných hospodárskych odvetviach, ktoré sa venujú kultúrnym a sociálnym témam 
vo všetkých regiónoch Európy. Pokiaľ ide o obdobie financovania 2007 – 2013, predstavuje 
celkový rozpočet vo výške 347 mld. EUR na úrovni EÚ najväčší zdroj finančnej podpory 
v oblasti investícií do rastu a zamestnanosti. Nástroje používané na nasmerovanie 
finančných prostriedkov žiadateľom, známe ako operačné programy, pripravujú členské 
štáty a schvaľuje ich Európska komisia. 
 
Zhruba jedna štvrtina zo sumy 347 mld. EUR (celková výška financovania politiky 
súdržnosti) je vyčlenená na oblasť dopravy. Iba 2,3 % tejto sumy je určených 
na špecializované projekty mestskej dopravy. V mestských oblastiach však žije približne 
70 % európskeho obyvateľstva a tento podiel sa neustále zvyšuje. V rámci operačných 
programov bolo na projekty mestskej dopravy vyčlenených celkovo 8,1 mld. EUR. Každý 
operačný program využíva zvyčajne podporu z jedného fondu, t. j. jedného 
zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu. Operačné programy sú riadené 
vnútroštátnymi ministerstvami, regionálnymi orgánmi a miestnymi radami, ktoré príslušný 
členský štát poverí, aby konali ako riadiaci orgán daného operačného programu. 
 
Popri bežných operačných programoch spojených s politikou súdržnosti existujú osobitné 
nástroje podpory, ktoré sú sčasti financované Európskou investičnou bankou (EIB). 
V súvislosti s financovaním projektov mestskej mobility by sa malo spomenúť päť z týchto 
nástrojov: JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) 
poskytuje 12 novým členským štátom technickú pomoc na dôležité vysokokvalitné projekty 
infra3truktúry; JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských 
oblastiach) sa sústreďuje na podporu rozvoja a obnovy miest: Európska územná spolupráca 
je často spájaná s programom INTERREG IVC, ktorý prostredníctvom šírenia najlepších 
postupov podporuje siete regiónov a miest; URBACT II je výmenným a vzdelávacím 
programom zameraným na podporu integrovaného a udržateľného rozvoja miest a ESPON 
(Európska sieť monitorovacích centier európskeho územného plánovania) slúži na podporu 
rozvoja politík v oblasti územnej súdržnosti. 
 
V Bielej knihe o doprave (Európska komisia, 2011d) sa navrhuje preskúmať možnosť 
zavedenia európskeho podporného rámca, ktorým by sa zabezpečilo postupné 
uskutočňovanie plánov mestskej mobility v európskych mestách. Interakcii medzi politikou 
súdržnosti a projektmi udržateľnej mestskej dopravy sa teda venuje jednoznačná 
pozornosť. Biela kniha sa okrem toho zmieňuje o koncepcii plánov udržateľnej mestskej 
mobility alebo plánov udržateľnej mestskej dopravy, ktoré sú komplexnými nástrojmi 
plánovania vytvorenými tak, aby zahŕňali všetky druhy dopravy v mestách a ich okolí. 
Koncepcia plánov udržateľnej mestskej mobility bola zdôraznená už v dvoch 
predchádzajúcich dokumentoch EÚ – v zelenej knihe s názvom Za novú kultúru mestskej 
mobility (Európska komisia, 2007a) a v Akčnom pláne mestskej mobility (Európska 
komisia, 2009). 
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Cieľ a činnosti 
Cieľom tejto štúdie je umožniť jasné pochopenie koncepcie a postavenia mestských oblastí, 
mestskej mobility a plánov udržateľnej mestskej mobility (alebo plánov udržateľnej 
mestskej dopravy) v Európe. Štúdia sa zároveň sa zaoberá analýzou väzby medzi politikou 
súdržnosti a plánmi udržateľnej mestskej mobility. 
 
Z metodického hľadiska vychádza štúdia z dvoch základov: po prvé sa venuje preskúmaniu 
kľúčových dokumentov a po druhé skúma osem špeciálne zameraných prípadových štúdií, 
ktoré poukazujú na možnú väzbu medzi operačnými programami a plánmi udržateľnej 
mestskej mobility. V skutočnosti sú totiž len dve tretiny projektov obsiahnutých 
v operačných programoch oficiálnou súčasťou jedného z plánov udržateľnej mestskej 
mobility alebo zodpovedajúcich plánov rozvoja dopravy. Spomenutých osem prípadových 
štúdií sa vzťahuje na štyri regióny v rámci cieľa Konvergencia: 

 Kluž (Rumunsko), 

 Halle (Nemecko),  

 Krakov (Poľsko) a 

 Tallinn (Estónsko);  
 
tri regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: 

 Barcelona (Španielsko), 

 Liverpool (Spojené kráľovstvo) a 

 Rennes (Francúzsko)  
 
a jeden cezhraničný región v rámci cieľa Európska územná spolupráca:  

 Štrasburg/Kehl (Francúzsko/Nemecko).  
 
Zistenia a odporúčania 
V dokumentoch týkajúcich sa plánov udržateľnej mestskej mobility je vymedzených 
niekoľko kritérií, ktoré sa na tieto plány vzťahujú. Z tejto štúdie vyplýva, že všetky kritériá 
spĺňajú len niektoré zo skúmaných plánov. Celkovo štúdia poukazuje na to, že previazanosť 
medzi nástrojmi politiky súdržnosti EÚ a miestnymi alebo regionálnymi plánmi mestskej 
mobility sa v rámci analyzovaných prípadových štúdií značne líši. V prípadoch, keď 
neexistuje žiaden skutočný plán udržateľnej mestskej mobility, z operačného programu je 
často financovaná skôr dopravná infraštruktúra než opatrenia na riadenie dopravy (Halle, 
Tallinn). Naproti tomu zohrávajú projekty udržateľnej mestskej mobility dôležitú úlohu 
v operačných programoch pre mestá Liverpool a Krakov, aj keď nie sú formálnou súčasťou 
plánu mestskej mobility. 
 
Príklad Liverpoolu okrem toho jasne poukazuje na výhody prístupu zdola nahor 
uplatňovaného pri realizácii operačného programu: miestne zainteresované strany 
predkladajú konkrétne projekty, ktoré sa potom posudzujú z hľadiska priorít operačného 
programu. Pokiaľ však ide o komplexný systém podpory, ktorý zabezpečuje pružnosť 
pri plnení potrieb regiónu, je pre potenciálnych príjemcov často náročné osvojiť si 
a pochopiť tieto podmienky a interakciu medzi rozličnými formami finančnej podpory.  
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Miestne orgány pôsobiace v oblasti plánovania dopravy si často nie sú vedomé možností 
financovania, ktoré sú dostupné v rámci operačného programu, a preto ich nezohľadňujú 
pri vypracúvaní plánu (udržateľnej) mestskej dopravy. Zdá sa, že príčinou sú rozdiely 
v územnom rozsahu: zatiaľ čo operačné programy sa sústreďujú na regionálny 
či vnútroštátny rozvoj, miestne plány sa venujú situácii v mestách. 
 

Z týchto dôvodov sa odporúča prijať kroky, ktorými sa zvýši informovanosť subjektov 
pôsobiacich v oblasti plánovania mestskej infraštruktúry o operačných programoch 
vzťahujúcich sa na ich samosprávu, a zriadiť orgány, ktoré budú zabezpečovať prepojenie 
príslušných operačných programov, t. j. programov sledujúcich ciele rozvoja miest, 
s prípadnými novými plánmi udržateľnej mestskej mobility. To zahŕňa: 

 poskytovanie komplexných, avšak cielených informácií potenciálnym 
príjemcom; 

 ustanovenie výmen medzi riadiacim orgánom a dopravnými orgánmi 
a aktuálnymi či potenciálnymi príjemcami, napr. prostredníctvom pravidelného 
usporadúvania diskusií pri okrúhlom stole; 

 podmienenie financovania opatrení mestskej dopravy z operačného 
programu zavedením plánu udržateľnej mestskej mobility; 

 vydávanie usmernení o súčastiach plánov udržateľnej mestskej mobility 
a ich vykonávaní, pričom treba zohľadňovať zásadu subsidiarity a právomoci 
orgánov miestnej samosprávy v oblasti plánovania; 

 zohľadnenie prípadného budúceho poklesu obyvateľstva, čo je trend očakávaný 
v mnohých, nie však všetkých regiónoch, pri rozhodovaní o zameraní a prioritných 
osiach (nových) operačných programov, keďže takýto vývoj by viedol k zmene 
potrieb regiónu v oblasti mobility. 

 
Pri stanovovaní operačných programov aj plánov udržateľnej mestskej mobility zohráva 
navyše kľúčovú úlohu dobrá správa vecí verejných. To okrem iného znamená, že 
potenciálni príjemcovia nesmú administratívne požiadavky a požiadavky týkajúce sa 
podávania správ a kontroly, ktorých splnenie je nevyhnutné na získanie finančných 
prostriedkov, považovať za byrokratickú prekážku. V záujme zlepšenia správy a spolupráce 
medzi orgánmi zodpovednými za existujúce operačné programy a plány udržateľnej 
mestskej mobility sa preto odporúča: 
 

 zaviesť požiadavku koordinácie medzi riadiacim orgánom a orgánmi zodpovednými 
za plány udržateľnej mestskej mobility, aj keď medzi dopravnými projektmi v rámci 
operačného programu a mestskou mobilitou neexistuje žiadna očividná väzba; 

 vytvoriť inštitucionálny rámec, ktorý podporí komunikáciu medzi riadiacimi orgánmi 
a orgánmi zodpovednými za plány udržateľnej mestskej mobility. Jednou z možností 
by mohlo byť vytvorenie národného kontaktného miesta pre plány udržateľnej 
mestskej mobility, ktoré by muselo byť informované o operačných programoch 
v danej krajine a postupovalo by príslušné informácie subjektom pôsobiacim 
v oblasti stanovovania plánov udržateľnej mestskej mobility; 

 zahrnúť všetky projekty v rámci operačného programu, ktoré by mohli mať vplyv 
na mestskú dopravu, do plánu udržateľnej mestskej mobility, aby tak získal 
na komplexnosti a účinnosti; 
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 posúdiť, či je možné buď zjednodušiť administratívne predpisy podávania žiadostí 
o finančné prostriedky z operačného programu, alebo zabezpečiť vzdelávanie 
dopravných orgánov a potenciálnych príjemcov, aby sa tak prekonali prekážky 
skutočnej či pociťovanej byrokracie. 

 
Z tejto štúdie možno získať tri dôležité poznatky, pokiaľ ide o posilnenie prepojenia medzi 
politikou súdržnosti vykonávanou prostredníctvom operačných programov a udržateľnou 
mestskou mobilitou. Po prvé, strategické otázky a otázky zahŕňajúce vysokú úroveň by sa 
mali riešiť v rámci operačných programov, pretože ich územný rozsah je širší (zahŕňa 
vnútroštátnu alebo regionálnu úroveň), pričom sa môžu zohľadniť širšie regionálne aspekty 
vrátane okolia mestskej oblasti, pre ktorú by mal byť vytvorený plán udržateľnej mestskej 
mobility.  
 
Po druhé, aktuálne projekty mestskej mobility sa musia vypracúvať na miestnej úrovni 
zdola nahor na základe prísne participatívneho a integračného prístupu. O súlade týchto 
projektov so strategickými cieľmi a otázkami identifikovanými na vysokej úrovni musia 
diskutovať aktéri na oboch úrovniach, t. j. riadiaci orgán operačného programu a orgán 
pôsobiaci v oblasti plánovania zodpovedný za plán udržateľnej mestskej mobility.  
 
Tým sa dostávame k tretiemu získanému poznatku: dôležité je vytvoriť a uľahčiť 
komunikáciu medzi riadiacimi orgánmi a orgánmi pre plánovanie príslušného operačného 
programu a plánu udržateľnej mestskej mobility. Prípadové štúdie poukázali na niekoľko 
možností úspešnej komunikácie. Jedným zo strategických prístupov, ktorý je uplatniteľný 
kedykoľvek, je zriadiť orgán (napr. koordinačnú radu), ktorého členov by tvorili zástupcovia 
riadiaceho orgánu aj orgánu pre plánovanie, ako aj príjemcovia podpory v rámci 
operačného programu a plánu udržateľnej mestskej mobility. V iných prípadoch boli 
schopné uľahčovať komunikáciu inštitucionálne štruktúry, ktoré existovali pred zavedením 
operačného programu a/alebo plánu udržateľnej mestskej mobility. Napríklad, ak výmena 
medzi obcami a regiónmi prebiehala už dlhý čas, mohli by sa ľahko zriadiť pracovné skupiny 
ad hoc zamerané na riešenie vznikajúcich problémov, ktoré si vyžadujú spoluprácu medzi 
orgánom zodpovedným za operačný program a orgánom zodpovedným za plán udržateľnej 
mestskej mobility. Spoluprácu by napokon mohli zabezpečovať aj ľudia, ktorí sú zapojení 
tak do operačného programu, ako aj do plánu udržateľnej mestskej mobility. 


