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ZOZNAM SKRATIEK  
 

OA orgán auditu 

VSV výročná správa o vykonávaní 

mld.  miliarda 

CO certifikačný orgán  

CS cezhraničná spolupráca 

KF Kohézny fond 

KONV konvergencia  

KMS komunity a miestna samospráva 

PS politika súdržnosti 

CUP  Codice Unico di Progetto, osobitný kód projektu 

GR Generálne riaditeľstvo 

EK Európska komisia 

PHOE európsky plán na oživenie hospodárstva 

EFRH Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

VZ vyjadrenie záujmu 

EP Európsky parlament 

VOEP výkonný orgán európskeho programu 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF Európsky sociálny fond 

EÚS Európska územná spolupráca 

EÚ Európska únia 

IĎV inštitúcia ďalšieho vzdelávania 

IVV inštitúcia vysokoškolského vzdelávania 

SO sprostredkovateľské orgány 

IKT informačné a komunikačné technológie 

JASMINE Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe 

JASPERS Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch 

JEREMIE iniciatíva Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné podniky 

JESSICA Spoločná európska podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach 
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IĎV inštitúcia ďalšieho vzdelávania 

STS Spoločný technický sekretariát 

KSU Vnútroštátna sieť centier na podporu podnikania  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks v Severnom Porýní-Vestfálsku 

mil. milión 

RA riadiaci orgán 

ČŠ členský štát/členské štáty 

MGP Meistergründungsprämie 

NKM národné kontaktné miesto 

MVO mimovládne organizácie 

SPW Severné Porýnie-Vestfálsko 

NSRR Národný strategický referenčný rámec 

NWDA North West Development Agency 

NWOP Operačný program Severozápadné Anglicko 

OP operačný program 

KN návštevy na kontrolu začatia projektu 

MVP výbor pre monitorovanie programu  

Q&A otázky a odpovede 

RKZ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

RDA Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 

REPIC regionálne environmentálne poradenské a informačné centrá 

JVE juhovýchodná Európa 

ŠF štrukturálne fondy 

MSP malé a stredné podniky  

MKMS minister pre komunity a miestnu samosprávu 

TP technická pomoc 

ÚS územná spolupráca 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 

ZEÚ Zmluva o Európskej únii 
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ZHRNUTIE  

1. Kontext 

Jedným z hlavných pilierov činnosti Európskej únie je vykonávanie politiky súdržnosti 
prostredníctvom štrukturálnych fondov. Na aktuálne programové obdobie 2007 – 2013 bolo 
na tento účel vyčlenených 35,7 % rozpočtu EÚ (približne 347 miliárd EUR). Vzhľadom na 
to, že Európska únia v súčasnosti prežíva najhoršiu hospodársku recesiu od tridsiatych 
rokov minulého storočia, tieto fondy poskytujú značné možnosti na vytváranie pracovných 
príležitostí a investície na podporu rozvoja existujúcich podnikov, ako aj na povzbudenie 
potenciálnych podnikateľov začať podnikať. Za ostatné tri roky sa v Európe investovalo do 
pracovných príležitostí a rastu približne 27 % dostupných finančných prostriedkov, teda 93 
miliárd EUR. 
Európska únia vytvára nástroje politiky súdržnosti viac než štyri desaťročia. Počas tohto 
obdobia sa venovala značná pozornosť analýze účinnosti fondov a určovaniu, prijímaniu 
a vykonávaniu potrebných úprav. Najvýznamnejším zistením nedávnej analýzy je nízka 
miera čerpania zo štrukturálnych fondov v aktuálnom programovom období 2007 – 2013. 
V tejto súvislosti bolo spomenutých niekoľko aspektov, ako je napríklad obmedzená 
administratívna kapacita alebo nedostatočné spolufinancovanie. Doteraz sa však 
nevypracovala analýza prístupnosti štrukturálnych fondov pre žiadateľov. Uskutočnil sa len 
relatívne obmedzený výskum jednej z najzásadnejších otázok, a to ako podnietiť a prilákať 
potenciálnych žiadateľov o finančné prostriedky.  
V tejto súvislosti upozornila na neexistenciu akéhokoľvek komplexného obrazu o skutočnom 
fungovaní politiky súdržnosti v Európskej únii správa Fabrizia Barcu z roku 20091. 
K dispozícii je značný počet štúdií a správ o vybudovanej fyzickej infraštruktúre, 
podporovaných podnikoch a dokonca o vytvorených pracovných miestach. Väčšina týchto 
štúdií a správ sa však zameriava na hodnotenie kvantitatívnych údajov výstupu a miery 
čerpania. Diskusia o zisteniach sa zvyčajne obmedzuje na osoby priamo zapojené do tvorby 
a riadenia programov. Len zriedka zahrnuje pohľad cieľových skupín a príjemcov. Údaje 
ukazujú, že využívanie možností financovania je v niektorých členských štátoch nižšie. Tým 
by sa čiastočne dalo vysvetliť, prečo mnoho európskych občanov nemá informácie 
o výkonnosti Európskej únie, a v dôsledku toho je voči nej skeptických. Z niektorých údajov 
vyplýva, že približne jedna tretina občanov vie o projektoch podporovaných Európskou 
úniou, avšak len 10 % sa domnieva, že z nich má priamy prospech. 
Nedostatky v administratívnych službách na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej 
úrovni, ktoré nepochybne prispievajú k nižšej miere využívania v niektorých oblastiach, je 
možné jednoducho určiť. Tieto otázky predstavujú prinajlepšom len jednu časť obrazu, 
ktorý je zložitejší. Druhou časťou tohto obrazu je dôvod, prečo sa podniky, miestne 
agentúry, vzdelávacie inštitúcie, MVO a ďalšie orgány v niektorých častiach Európskej únie 
vo väčšej miere neuchádzajú o finančné prostriedky z EÚ.  
V tejto súvislosti ponúka táto štúdia informatívny prehľad predpokladaných a skutočných 
prekážok, ktorým čelia žiadatelia o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Zistenia tejto štúdie je potrebné interpretovať so zreteľom na jedno dôležité 
obmedzenie.  

                                                 
1  Barca F. (2009), Program reformovanej politiky súdržnosti. Územný prístup k plneniu výziev a očakávaní 

Európskej únie, nezávislá správa pripravená na žiadosť Danuty Hübnerovej, komisárky pre regionálnu politiku, 
Európske združenie rozvojových agentúr (EURADA), apríl 2009. 

5 



Tematické oddelenie B: štrukturálne a kohézne politiky  
 

Neexistujú žiadne dôveryhodné štatistické údaje alebo zistenia o osobách, ktoré boli 
odradené od podania žiadosti alebo ktoré sa nikdy neobrátili na miestne zastúpenie či 
z akéhokoľvek iného dôvodu nevyplnili žiadosť. 

2. Rozsah štúdie 

Cieľom tejto štúdie je určiť hlavné faktory, ktoré potenciálni žiadatelia pokladajú za 
stimulujúce alebo odrádzajúce pri uvažovaní o žiadosti o finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov. Jedným okruhom je postup, ktorý je príliš zaťažujúci alebo príliš 
zložitý. Štúdia skúma túto tému tak, že sa zameriava na problémy administratívnych 
postupov v rozličných systémoch. Táto analýza napomôže určenie zdroja takýchto 
problémov (európska, vnútroštátna alebo regionálna úroveň) a na základe toho navrhne 
cielené riešenia.  
Štúdia takisto skúma množstvo profilov žiadateľov s cieľom určiť typy organizácií 
a subjektov, ktoré zvyčajne žiadajú finančné prostriedky, ich motiváciu, pričom dedukuje, 
ako by bolo možné pritiahnuť ďalších žiadateľov. Takisto sa predbežne zameriava na účinky 
zjednodušenia postupov, ktoré bolo zavedené v roku 2009 ako reakcia na súčasnú recesiu. 
Počas výskumu a vypracovávania štúdie sa neustále venovala pozornosť určovaniu 
príkladov tzv. osvedčených postupov z rozličných iniciatív a členských štátov. To, čo 
spoľahlivo funguje v jednej situácii, by sa mohlo prispôsobiť (nie však jednoducho 
transponovať) tak, aby to rovnako dobre fungovalo v inej situácii. 
V tejto štúdii sa uplatňujú tri hlavné výskumné postupy. Prvým je preskúmanie literatúry, 
druhým je séria prípadových štúdií z deviatich rozličných operačných programov a tretím je 
séria telefonických alebo elektronických rozhovorov, po ktorých bol spracovaný dotazník. 
Prípadové štúdie zahrnujú operačné programy Rakúska a Slovenska, vo Francúzsku, 
v Nemecku, Grécku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii a nadnárodný 
program v juhovýchodnej Európe. Uskutočnilo sa viac než päťdesiat rozhovorov 
a zúčastneným subjektom boli zaslané dotazníky. Na základe týchto zdrojov, hĺbkového 
výskumu a dôkladnej analýzy štúdia predkladá niekoľko konkrétnych odporúčaní týkajúcich 
sa opatrení na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. 

3. Obsah štúdie 

Prvá kapitola štúdie obsahuje úvod do problematiky politiky súdržnosti a štrukturálnych 
fondov. Druhá kapitola prezentuje použitú metodológiu vrátane preskúmania literatúry, 
vybratých prípadových štúdií a rozhovorov. Tretia kapitola skúma, aké subjekty žiadajú 
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ich motiváciu a skúsenosti. Stručne opisuje 
aktuálne programové obdobie 2007 – 2013, vývojový cyklus programu a dôležitosť 
jednotlivých fáz programového cyklu pre žiadateľov. Takisto vymedzuje sedem kategórií 
žiadateľov, ktorí by mohli využiť financovanie zo štrukturálnych fondov. 
Je však trochu prekvapujúce, že na európskej úrovni ešte nebola analyzovaná úloha 
žiadateľov pri príprave a programovaní štrukturálnych fondov. Keďže fungovanie týchto 
štrukturálnych fondov a poskytovanie prostriedkov z nich je spoločnou zodpovednosťou 
Európskej únie a členských štátov, takáto chýbajúca analýza je veľkým problémom. 
Jedným z kľúčových prvkov úspechu každého programu je určenie jeho cieľovej skupiny 
a správny prístup k nej.  
Štúdia preto analyzuje postavenie žiadateľov v procese vykonávania štrukturálnych fondov 
a ponúka schematické znázornenie, sledovanie jednotlivých fáz žiadosti s osobitným 
dôrazom na úlohy a možnosti potenciálnych žiadateľov: 
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 Prvou fázou sú informačné činnosti, keď sa potenciálni žiadatelia dozvedajú 
o programoch, z ktorých môžu žiadať finančné prostriedky. V niektorých prípadoch 
je cieľová skupina takýchto informačných činností pomerne jasná, neplatí to však 
bez výnimky. Istú úlohu v tomto smere zohrávajú aj dojmy a presvedčenie, pričom 
niektoré skupiny žiadateľov sa domnievajú, že programy EÚ sú príliš byrokratické 
a nie sú im dostupné. Výskum v tejto oblasti je zriedkavý z dôvodu možných 
konfliktov s právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 
Týmto obmedzeniam čelili aj niektoré výskumné aktivity použité pri príprave tejto 
štúdie.  

 V druhej fáze sa potenciálni žiadatelia rozhodujú, či vypracujú žiadosť. 
Hlavnú úlohu zohrávajú dostupné informačné a podporné služby, ako aj schopnosť 
žiadateľov vypracovať žiadosť. Na vypracovanie a podanie žiadosti sú lepšie 
vybavené verejné orgány, univerzity a väčšie podniky než menšie podniky či 
dokonca samostatne zárobkovo činné osoby. K dispozícii je málo informácií 
o schopnosti žiadateľov vypracovať žiadosť.  

 Treťou fázou je výberové konanie a štvrtou fázou je samotné pridelenie 
finančných prostriedkov.  
Posledné dve fázy sú v plnej právomoci vykonávacích orgánov (napr. riadiacich 
orgánov, sprostredkovateľských orgánov2). Ich aktivity majú vplyv nielen na 
pridelenie finančných prostriedkov, ale aj na to, akým spôsobom žiadatelia vnímajú 
celý proces. Ak bolo výberové konanie efektívne a primerane transparentné 
a finančné prostriedky pridelené v náležitom čase, pri ďalšej výzve na podávanie 
žiadostí by sa pravdepodobne prihlásilo viac žiadateľov. Možný je však aj opačný 
účinok. 

Štvrtá kapitola sa týka širokej škály prvkov dôležitých z hľadiska prístupnosti 
štrukturálnych fondov pre žiadateľov. Keďže chýba celoeurópsky systematický analytický 
výskum problematiky prekážok pre žiadateľov, nie je možné poskytnúť jednoznačné údaje 
o tom, ako žiadatelia hodnotia programové obdobia 2000 – 2006 alebo 2007 – 2013. 
Existujúci výskum sa zameriava na osobitné tematické oblasti, najmä operačné programy 
alebo fázy programového cyklu, ako aj na skúsenosti v konkrétnom členskom štáte. 
Táto štúdia pristupuje k rozličným prekážkam pre žiadateľov tak, že tieto prekážky 
zoskupuje do štyroch kategórií: faktory na európskej úrovni, vnútroštátnej úrovni, 
úrovni riadenia programu a operačnej úrovni. 
Európska úroveň určuje v súčinnosti medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi 
rámec, pravidlá a usmernenia týkajúce sa štrukturálnych fondov. Obavy koncových 
užívateľov sa jednoduchšie prejavujú v členských štátoch, kde sa miestne a regionálne 
úrovne aktívne zapájajú do národného strategického referenčného rámca a pomáhajú ho 
formovať. Takisto by bolo užitočné stanoviť požiadavky týkajúce sa komunikačných 
činností. V aktuálnom programovom období (2007 – 2013) sú riadiace orgány napríklad 
povinné vypracovať komunikačné stratégie operačného programu, ktorých súčasťou musia 
byť pravidelné podujatia pre verejnosť a zverejnenie zoznamu konečných príjemcov a súm, 
ktoré im boli pridelené. 
Z európskej úrovne sa postupne zavádzajú opatrenia na zjednodušenie postupov a ich 
zavádzanie sa vzhľadom na recesiu zrýchľuje. Tieto opatrenia zahrnujú využívania 
paušálnych a jednorazových platieb, väčšiu flexibilitu pri spolufinancovaní, možnosť 

                                                 
2  Sprostredkovateľským orgánom je každý orgán, ktorý koná pod vedením riadiaceho orgánu a ktorý v jeho 

mene vykonáva povinnosti súvisiace s riadením operačného programu. 
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členských štátov opätovne využiť vrátené finančné prostriedky a zmiernenie zásad n+2 
týkajúcich sa lehoty na poskytnutie prostriedkov po ich schválení. 
Vnútroštátna úroveň zabezpečuje vnútroštátne spolufinancovanie a administratívny 
systém, do ktorého sú začlenené štrukturálne fondy. Významným faktorom vykonávania 
programu sú administratívne systémy, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch značne 
odlišné. Každý členský štát má vlastné politické a administratívne štruktúry a tradície. Nie 
je dostupná porovnávacia analýza o vplyve rozličných systémov na účinnosť štrukturálnych 
fondov z hľadiska zacielenia na žiadateľov a ich prilákanie. 
Je však potrebné zavŕšiť proces väčšej regionalizácie, ktorý priblíži orgány k žiadateľom. 
Existujú názory, že súčasný stav je iba čiastočným úspechom. Proces regionalizácie 
v niektorých členských štátoch vytvoril ďalšiu administratívnu zložku a nové regionálne 
alebo mieste orgány koexistujú s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré predtým spravovali 
a riadili štrukturálne fondy, namiesto toho, aby tieto orgány nahradili. Pridelenie 
dodatočných povinností miestnym a regionálnym orgánom spôsobilo v niektorých členských 
štátoch kapacitné problémy, najmä pokiaľ ide o kvalifikovaných pracovníkov. 
Úroveň riadenia programu zahrnuje kapacitu na prideľovanie zdrojov a riadenie 
programu. Aj v tomto prípade sa situácia líši v závislosti od povahy príslušného programu. 
Tematické programy zväčša vychádzajú z vnútroštátnej úrovne, regionálne programy sú vo 
väčšej miere viazané na región alebo miesto. Osobitné požiadavky majú nadnárodné 
programy, do ktorých sú zapojené susediace alebo nadnárodné regióny z rôznych členských 
štátov. 
Operačnou úrovňou sa označuje rozhranie medzi programovou a projektovou úrovňou 
a zahrnuje činnosti súvisiace s tvorbou projektov, ich schvaľovaním a realizáciou. Dôležitým 
faktorom na určenie typu rozhrania môže byť v tomto smere stupeň existencie 
vnútroštátneho financovania a miera, v akej je takéto financovanie koordinované 
s financovaním z prostriedkov Európskej únie alebo je do neho začlenené. Istý stupeň 
zložitosti (a niekedy aj komplikovanosti) do celej problematiky operačného financovania 
priniesol príchod nástrojov finančnej správy JEREMIE3 a JESSICA4. 

Piata kapitola je venovaná faktorom dôležitým pre žiadateľov na operačnej úrovni. 
Nadväzuje najmä na informácie získané z prípadových štúdií a dotazníkov. Je potrebné 
pripomenúť, že tieto materiály samozrejme zahrnujú organizácie a podniky, ktoré úspešne 
žiadali o podporu. 

Prípadové štúdie boli prevzaté z nasledujúcich operačných programov – všetky 
spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja:  

 Operačný program Languedoc-Roussillon (Francúzsko; Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť)), 

 Operačný program Digitálna konvergencia (Grécko: Konvergencia 
(Konvergenčný program)),  

 Operačný program Severozápadné Anglicko (Veľká Británia; Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť),  

 Operačný program Rakúsko – Slovenská republika; Európska územná 
spolupráca,  

 Operačný program Juhovýchodná Európa; Európska územná spolupráca,  

                                                 
3  Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné podniky. 
4  Spoločná európska podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach. 
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 Operačný program Severné Porýnie-Vestfálsko (Nemecko, Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť);  

 Operačný program Wielkopolskie (Poľsko, Konvergenčný program);  
 Operačný program Piedmont (Taliansko, Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť);  
 Operačný program Životné prostredie (Slovensko, Konvergenčný program, 

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond). 

Pokiaľ ide o operačnú úroveň, veľmi žiaduci, či dokonca zásadný je výber vhodných alebo 
aspoň podobných postupov podávania žiadostí. Pre potenciálnych žiadateľov, ktorí 
priznávajú, že sú občas zmätení zo širokej ponuky príležitostí, sú mimoriadne dôležité 
informačné a podporné služby. Skúsenosť ukazuje, že mimoriadne pozitívny vplyv má to, 
ak riadiaci orgán programu vytvorí jednotné kontaktné miesta, kde si môžu žiadatelia 
prezrieť škálu príležitostí, ktoré majú k dispozícii. 
Služby externých konzultantov môžu byť nevyhnutné najmä pre žiadateľov, ktorí podávajú 
žiadosť prvýkrát, a pre mikropodniky, ktoré interných odborníkov buď nemajú, alebo sa 
musia venovať samotnej prevádzke podniku. Externé služby môžu ponúkať agentúry alebo 
verejné orgány (napríklad obchodné komory), alebo súkromní konzultanti. V tomto prípade 
je mimoriadne dôležitá otázka prístupu k technickej pomoci a podpore poskytovanej pred 
realizáciou projektov. 
Očividný vplyv na potenciálnych žiadateľov má použitý druh vyzývacích systémov vrátane 
predkvalifikačného vyjadrenia záujmu. Po tejto prvej fáze prilákania žiadateľov a pomoci pri 
vypracovaní žiadostí nasleduje fáza hodnotenia žiadostí. Pre riadiace a sprostredkovateľské 
orgány, ktoré nemajú potrebné znalosti, môže byť tento proces hodnotenia niekedy 
náročný. Rozsiahlejšie projekty si môžu vyžadovať hodnotenie od viacerých odborníkov 
z rozličných odvetví, čím sa môže znížiť transparentnosť tohto výkonu. 
Jedným zo zdrojov obáv žiadateľov býva zvyčajne vysoká miera zamietnutia návrhov. To 
môže odrádzať organizácie od podania ďalších žiadostí v budúcnosti a takisto odradiť 
ďalších potenciálnych žiadateľov, ktorí sa dozvedia o takýchto odmietnutiach. Je však 
zložité získať o tom údaje. 
Potenciálnych príjemcov príliš nezaujíma, z akého zdroja finančných prostriedkov môžu 
čerpať prostriedky pre svoje žiadosti. Táto štúdia zistila vysoký stupeň informovanosti 
o rozličných možnostiach dostupnej podpory, čo je čiastočne výsledkom informačného 
a komunikačného úsilia riadiacich a sprostredkovateľských orgánov a čiastočne spôsobené 
skutočnosťou, že niektorí účastníci programov v prípadových štúdiách sú súčasťou 
využívaných komunikačných kanálov. 
Korešpondenti štúdie uviedli sedem prekážok, ktorým žiadatelia čelia.  
Patria medzi ne: 

 určenie najvhodnejšieho zdroja podpory,  
 sledovanie termínov rozličných výziev (nápady alebo návrhy projektov),  
 preštudovanie veľkého množstva dokumentácie, s ktorou sa stretli počas postupu 

podávania žiadosti a ktorá sa ich v mnohých prípadoch úplne netýka,  
 povinnosť predložiť veľké množstvo dokumentácie,  
 v niektorých prípadoch nevyhnutnosť reagovať na výzvy v pomerne krátkom 

časovom rámci,  
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 získanie potrebných finančných prostriedkov,  
 sledovanie aktuálnych pravidiel, ktoré sa niekedy menia počas výberových konaní, 

a v niektorých prípadoch nevyhnutnosť riešiť rozpory v poradenstve týkajúcom sa 
požiadaviek a nariadení. 

Obavy okrem toho vyvolávajú aj tri finančné aspekty. Prvým je otázka vyhľadania 
zodpovedajúcich financií. Druhý sa týka problémov súvisiacim s predbežným financovaním 
a tretí sa týka rýchlosti spracovania platieb, čo je dôvodom obáv mnohých žiadateľov. Tieto 
obavy sa zvyšujú, pretože mnoho členských štátov v rámci opatrení na zníženie verejných 
výdavkov zredukovalo programy vnútroštátneho financovania. 
Úspešní žiadatelia sa často stretávajú s problémom relatívne dlhého oneskorenia medzi 
pridelením finančných prostriedkov a poukázaním prvej platby. Väčšina žiadateľov pokladá 
rozličné požiadavky týkajúce sa monitorovania a vykonávania auditov za komplikované, 
časovo náročné a obťažné.  
Programy územnej spolupráce čelia osobitným výzvam súvisiacim s rozličnými 
kultúrnymi, jazykovými a administratívnymi požiadavkami v jednotlivých členských štátoch, 
kde sa tieto programy uskutočňujú. Najužitočnejšou formou šírenia informácií a pomoci sa 
zdá byť individuálne poradenstvo a osobné rozhovory. 

4. Hlavné zistenia a odporúčania 

Na základe výskumu, prípadových štúdií, rozhovorov a ďalších činností táto štúdia 
predkladá niekoľko odporúčaní na zlepšenie prístupu žiadateľov a potenciálnych žiadateľov 
k štrukturálnym fondom. Osobitné odporúčania zamerané na riešenia na európskej, 
vnútroštátnej a operačnej úrovni sú uvedené v šiestej kapitole tejto štúdie v šiestich 
hlavných okruhoch:  
1.  Zabezpečenie vykonávania štrukturálnych fondov na vnútroštátnej úrovni,  

2.  Vnútroštátne spolufinancovanie,  

3.  Administratívne postupy,  

4.  Operačná úroveň – informácie, šírenie, tvorba projektov a postup podávania žiadostí,  

5.  Osobitné profily a faktory príjemcov,  

6.  Skúsenosti so zjednodušením. 

Tieto odporúčania siahajú od potreby informačných a komunikačných opatrení 
zohľadňujúcich potreby skupín príjemcov cez dôležitosť vypracovania nástrojov finančnej 
správy, ktoré by boli alternatívou obmedzených grantových finančných prostriedkov, po 
dôležitosť poskytnutia bezplatnej individuálnej podpory pri vypracovávaní žiadosti na 
projekt. 

Odporúčania sa vo veľkej miere týkajú vnútroštátnej úrovne a inštitúcií a orgánov 
zodpovedných za vykonávanie osobitných opatrení. Prvoradý význam má potreba zvýšenia 
transparentnosti a flexibility systému poskytovania prostriedkov, postupov podávania 
žiadostí a spôsobu zacielenia na žiadateľov a ich informovania a vedenia počas postupu 
podávania žiadosti.  
Na európskej úrovni k tomu možno prispieť jasnejším zdôraznením nevyhnutnosti 
sprístupniť štrukturálne fondy širšej skupine žiadateľov. Začleniť príslušných partnerov do 
strategického vymedzenia smerovania programu, zacieliť žiadosti prostredníctvom 
vhodných komunikačných stratégií, budovať kapacity prostredníctvom výmeny naprieč 
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programami s cieľom zlepšiť kanály poskytovania finančných prostriedkov (tak ako sieťový 
program INTERACT5 rozvíja tieto aktivity v prípade programov európskej územnej 
spolupráce) a poskytnúť dostatočné a včasné spolufinancovanie (vrátane zvýšenia podielu 
spolufinancovania a zmiernenia zásady skutočných výdavkov).Vnútroštátna 
a programová úroveň čelí výzve zjednodušenia vykonávania programu v nasledujúcom 
programovom období. V jadre zložitých a zaťažujúcich postupov, ktorým žiadatelia čelia, 
často stojí nejasné rozdelenie úloh medzi vnútroštátne a regionálne orgány a z toho 
vyplývajúca potreba dvojnásobného alebo viacnásobného monitorovania a kontroly 
rozhodnutí a ťažkopádne postupy rozhodovania . To si vyžaduje ani nie tak zmenu 
európskych nariadení, ako najmä dôslednú analýzu administratívnej povahy štrukturálnych 
fondov a zrušenie pravidiel, ktoré umožňujú prístup k finančným prostriedkom len 
skúseným tvorcom projektov štrukturálnych fondov. Do rámca štrukturálnych fondov na 
vnútroštátnej úrovni (nahrádzajúceho národný strategický referenčný rámec) a operačných 
programov je potrebné začleniť kvalitatívne normy zacielenia na žiadateľov prostredníctvom 
informačných a komunikačných kampaní, zodpovedajúcich a transparentných postupov 
podávania žiadostí s dostatočnou podporou pre žiadateľov, ktorí majú obmedzené kapacity. 
Je potrebné vyčleniť osobitné fondy na budovanie kapacít a posilnenie znalostí a schopností 
pracovníkov, ktorí sa venujú operačným programom, a na opatrenia, a to najmä 
v členských štátoch, v ktorých stále existujú značné obmedzenia administratívnych 
systémov (niektoré zo štátov EÚ 12).  
Na operačnej úrovni sa dôrazne odporúča vytvorenie správne zacielených informačných 
kanálov, voľba vhodných systémov na tvorbu projektov, odstránenie mätúcich a početných 
požiadaviek týkajúcich sa dokumentácie z postupov podávania žiadostí (tieto požiadavky sa 
v prípade jednotlivých systémov financovania značne líšia) a zosúladenie postupov pred 
pridelením finančných prostriedkov a po ich pridelení. Takisto sa odporúča poskytnúť 
dostatočný čas na vypracovanie žiadosti, urýchliť rozhodovanie o žiadostiach k projektom 
a zosúladiť pravidlá uplatňované počas trvania projektu. Ďalšie značné obmedzenie vyplýva 
z nedostatočného predbežného financovania (vzniká v dôsledku prenosu zásady skutočných 
nákladov z programovej úrovne na príjemcov). V tejto súvislosti by sa mali prostredníctvom 
poskytnutia spolufinancovania lepšie posúdiť potreby žiadateľov s obmedzenými zdrojmi 
(MVO, MSP).  
Niektoré z ďalších odporúčaní na tejto úrovni sú:  

 dôležitosť vypracovania nástrojov finančnej správy, ktoré by boli alternatívou 
obmedzených grantových finančných prostriedkov,  

 zváženie poskytnutia finančných prostriedkov na podporu postupu podania 
žiadosti, a to najmä pre MSP a MVO, 

 poskytnutie informácií o kľúčových zisteniach monitorovacích návštev a auditov 
pre všetkých partnerov programu s cieľom rozšíriť poznatky, 

 dôležitosť poskytovania bezplatnej individuálnej podpory pri tvorbe žiadostí na 
projekty tam, kde ešte nie je dostupná. 

Tieto odporúčania pokrývajú veľmi rozmanitú škálu opatrení, ktoré by bolo vhodné prijať na 
uľahčenie prístupu potenciálnych žiadateľov k podpore zo štrukturálnych fondov. Takisto 
určujú oblasti a otázky, ktoré by si vyžadovali hlbší výskum a podrobnejšiu analýzu. Ich 

                                                 
5  Európska komisia 4. decembra 2007 schválila európsky program územnej spolupráce INTERACT 2007 – 2013, 

ktorý sa týka celej Európskej únie, ako aj Nórska a Švajčiarska. Tento program má za cieľ podporovať dobrú 
správu programov financovaných z prostriedkov Spoločenstva, ktoré patria do rámca cieľa Európskej územnej 
spolupráce a ktorých celkový rozpočet je približne 40 miliónov EUR. Spoločenstvo poskytuje prostredníctvom 
Európskeho fondu pre regionálnu spoluprácu približne 34 miliónov EUR (Regionálna politika – Inforegio, 
webová stránka). 
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súčasťou je aj požiadavka odstrániť odlišné, v niektorých prípadoch protichodné kvalifikačné 
kritériá a kritériá na podávanie správ v prípade poskytovania vnútroštátnych a európskych 
finančných prostriedkov.  


