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ODÔVODNENIE 

Článok 158 Zmluvy ES stanovuje cieľ Spoločenstva zameraný na presadzovanie 
harmonického rozvoja a článok 160 ustanovuje Európsky fond regionálneho rozvoja ERDF s 
cieľom podporovať nápravu nevyvážeností medzi regiónmi.  

Posledné rozšírenie zvýšilo regionálne rozdiely v EÚ, pričom k veľkému zvýšeniu došlo v 
regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva. Tieto regióny, v ktorých na hlavu pripadá HDP v 
rozmedzí 30 až 75 % priemeru Spoločenstva, čelia problému dosiahnuť konvergenciu. Na 
druhej strane, vo vyvinutejších regiónoch naďalej pretrváva problém preukázať a posilňovať 
ich relatívnu atraktívnosť zvyšovaním ich konkurencieschopnosti s cieľom prispievať k 
harmonickému rozvoju územia Spoločenstva.  

Rozšírenie súčasne zvýšilo celkový počet hraníc EÚ. Vyžaduje to väčšiu územnú spoluprácu 
založenú na spoločných projektoch miestneho rozvoja na základe cezhraničnej spolupráce, 
opatrenia prispievajúce k integrovanému územnému rozvoju v rámci nadnárodného rozvoja a 
siete rozvoja a výmeny. 

Rozdiely v úrovni regionálneho rozvoja v Spoločenstve vyžadujú oboje z rozpočtového aj 
tematického hľadiska. Opatrenia ERDF sú preto rozlíšené v závislosti od regiónu, ktorý je 
príjemcom, pričom sa aj naďalej sústreďujú na priority Únie tak, ako boli definované v 
Lisabone a Göteborgu. 

V rámci cieľa “konvergencie” ERDF podporuje širokú škálu intervencií, ktorá odráža dôležité 
problémy stojace pred regiónmi. Musí to umožniť regiónom, aby zmobilizovali a 
zmodernizovali svoje zdroje a začali proces integrovaného a udržateľného regionálneho 
rozvoja. Nový dôraz sa kladie na výskum, inováciu a predchádzanie rizikám, zatiaľ čo 
infraštruktúry si zachovávajú dôležitú úlohu.  

Cieľ “regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti” je vybudovaný na trojstrannom 
menu tém: inovácia a znalostná ekonomika, ktorá usiluje o zvýšenie kvality regionálnych 
ekonomík, životné prostredie a predchádzanie rizík s cieľom zabezpečiť udržateľnosť tohto 
rozvoja a dostupnosť dopravných služieb a informačných a komunikačných technológií (IKT) 
zameraná na zmiernenie regionálnej izolácie od dopravných a digitálnych sietí, čo je 
nevyhnutným predpokladom ich atraktívnosti.  

Špecifický cieľ je vyhradený územnej spolupráci, ktorá je organizovaná na cezhraničných a 
nadnárodných prvkoch, založených na menu opatrení spojených s lisabonským a 
göteburgským programom. Medziregionálny rozmer je zasa súčasťou spoločného 
manažmentu programov v rámci predchádzajúcich dvoch cieľov. Tento rozmer sa zakladá na 
vzostupnom prístupe, ktorý zabezpečuje zapojenie všetkých činiteľov a úspech vykonaných 
opatrení. Tento cieľ bude aj naďalej podporovať rozvoj sietí výmeny, analýzy a výskumu 
medzi regiónmi a miestnymi orgánmi. Pravidlá vypracovania programov a riadenia sú 
jednoduchšie a jasnejšie.  

Nakoniec, ERDF venuje osobitnú pozornosť územným špecifikám, hlavne v súlade s článkom 
299 ods. 2 Zmluvy ES. V tejto súvislosti nariadenie počas plánovacej fázy programov 
umožňuje modulovať menu tak, aby zohľadňovalo konkrétnu situáciu mestských a vidieckych 
oblastí a oblastí s prírodnými znevýhodneniami. Umožňuje tiež financovanie dodatočných 
nákladov spôsobených okrajovou polohou najvzdialenejších regiónov. 
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2004/0167 (COD) 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

O Európskom fonde regionálneho rozvoja 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE , 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä prvý odsek jej článku 
162 a druhý pododsek článku 299 ods. 2, 

so zreteľom na návrh Komisie1, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2, 

so zreteľom na stanovisko Výboru pre regióny3, 

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy, 

Keďže, 

(1) Článok 160 Zmluvy stanovuje, že Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je 
určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. 
ERDF preto prispieva k zmenšeniu rozdielu medzi úrovňami rozvoja rôznych 
regiónov a miery, do akej menej zvýhodňované regióny a ostrovy, vrátane vidieckych 
oblastí, zaostávajú. 

(2) Ustanovenia spoločné pre štrukturálne fondy a Kohézny fond sú stanovené v nariadení 
(ES) č. (…)4 ustanovujúcom všeobecné ustanovenia pre Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond. Je potrebné stanoviť konkrétne 
ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré môžu byť financované z ERDF na 
základe cieľov definovaných v uvedenom nariadení.. 

(3) ERDF by mal poskytovať pomoc v rámci celkovej stratégie kohéznej politiky, ktorá 
zabezpečuje väčšie sústredenie pomoci na priority Spoločenstva, obzvlášť mimo 
menej rozvinutých regiónov. 

(4) Nariadenie (ES) č. (…) stanovuje, že oprávnenosť výdavkov má byť stanovená na 
vnútroštátnej úrovni, s určitými výnimkami, pre ktoré je nutné ustanoviť osobitné 
ustanovenia. Preto by mali byť stanovené výnimky týkajúce sa ERDF. 

                                                 
1 Ú. v. ES C […], […], s. […]. 
2 Ú. v. ES C […], […], s. […]. 
3 Ú. v. ES C […], […], s. […]. 
4 Ú. v. ES L […], […], s. […]. 
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(5) Účinná a efektívna realizácia opatrení podporovaných ERDF spočíva na dobrom 
systéme riadenia a partnerstve medzi všetkými územnými a sociálno-ekonomickými 
činiteľmi, ktorých sa to týka, a to najmä regionálnymi a miestnymi orgánmi. 

(6) Opierajúc sa o skúsenosti a silné stránky iniciatívy Mestská komunita predpokladanej 
článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 
ustanovujúceho všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch5, mestský rozmer by 
sa mal posilniť prostredníctvom úplnej integrácie opatrení v tejto oblasti do 
operačných programov spoločne financovaných z ERDF. 

(7) Osobitná pozornosť by sa mala venovať zaručeniu komplementárnosti a súladu medzi 
podporou poskytovanou ERDF a podporou poskytovanou Európskym 
poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v súlade s nariadením (ES) č. (…)6 a 
Európskym fondom pre rybolov v súlade s nariadením (ES) č. (…)7. Programy 
spolufinancované z ERDF by preto mali podporovať diverzifikáciu vidieckej 
ekonomiky a oblastí závislých od rybolovu, mimo tradičných aktivít. 

(8) Je potrebné zabezpečiť, aby opatrenia podporované ERDF v prospech malých a 
stredne veľkých firiem zohľadňovali a podporovali realizáciu Európskej charty malých 
a stredne veľkých podnikov prijatej na Európskej rade v Santa Maria de Feira.  

(9) Osobitná pozornosť by mala byť venovaná najvzdialenejším regiónom, najmä 
rozšírením pôsobnosti ERDF, na základe výnimiek, na financovanie operačnej pomoci 
viazanej na náhradu dodatočných nákladov v určitých sektoroch. Taká výnimka 
vyžaduje, aby bol ako právny základ použitý článok 299 ods. 2 Zmluvy.  

(10) ERDF by sa mal zameriavať na problémy dostupnosti a vzdialenosti veľkých trhov, 
ktorým čelia oblasti s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva, ako je uvedené v 
protokole č. 6 k Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska. ERDF by sa mal tiež 
zamerať na osobitné ťažkosti, na ktoré narážajú určité ostrovy, horské oblasti a riedko 
osídlené oblasti, ktorých geografická poloha spomaľuje ich rozvoj. 

(11) ERDF by mal zabezpečiť spolupôsobenie s pomocou z Európskeho sociálneho fondu a 
Kohézneho fondu. Mal by tiež zabezpečiť komplementárnosť a súlad s inými 
politikami Spoločenstva. 

(12) Je potrebné stanoviť špecifické ustanovenia týkajúce sa prípravy programov, riadenia, 
monitorovania a kontroly operačných programov v rámci cieľa “európskej územnej 
spolupráce”. 

(13) Je potrebné podporovať efektívnu cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu s krajinami 
susediacimi so Spoločenstvom, ak je to potrebné na zabezpečenie toho, aby regióny 
členských štátov, ktoré hraničia s tretími krajinami, mohli byť účinne podporované vo 
svojom rozvoji. V súlade s tým je potrebné, na základe výnimiek, schváliť 
financovanie pomoci z ERDF pre projekty umiestnené na území tretích krajín, ak sú 
tieto v prospech regiónov Spoločenstva. 

                                                 
5 Ú. v. ES 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 

2003. 
6 Ú. v. ES L […], […], s. […]. 
7 Ú. v. ES L […], […], s. […]. 
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(14) Nariadenie (ES) č. 1783/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 12. júla 1999 o 
Európskom regionálnom rozvojovom fonde8 by sa malo zrušiť, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

KAPITOLA I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet 

Toto nariadenie ustanovuje úlohy Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 
pôsobnosť jeho pomoci so zreteľom na “konvergenciu”, regionálnu konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť” a “európsku územnú spoluprácu” tak, ako sú definované v článku 3 nariadenia 
(ES) č. (…) ustanovujúcom všeobecné ustanovenia pre Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond a Kohézny fond a druhy výdavkov oprávnených pre pomoc. 

Ustanovuje osobitné ustanovenia týkajúce sa postupu pri mestských a vidieckych oblastiach, 
oblastiach závislých od rybolovu, najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s prírodnými 
znevýhodneniami. 

Stanovuje tiež osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa “európskej územnej spolupráce” 
obzvlášť pokiaľ ide o prípravu programov, realizáciu, riadenie, monitorovanie a kontrolu. 

Článok 2 

Účel 

ERDF prispieva na financovanie pomoci smerom k posilňovaniu hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti prostredníctvom zmenšovania regionálnych rozdielov a podpory 
štrukturálneho rozvoja a prispôsobovania regionálnych ekonomík, vrátane konverzie 
upadajúcich priemyselných oblastí. 

ERDF tým uskutočňuje priority Spoločenstva, a to predovšetkým potrebu posilňovať 
konkurencieschopnosť a inováciu, vytvárať udržateľné pracovné príležitosti a podporovať 
environmentálne zdravý rast. 

                                                 
8 Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1. 
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Článok 3 

Pôsobnosť pomoci 

1. ERDF zameriava svoju pomoc na obmedzený počet tematických priorít. Druh a 
rozsah opatrení, ktoré majú byť financované v rámci každej priority, odráža rôzny 
charakter cieľov “konvergencie”, “regionálnej konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti” a “európskej územnej spolupráce” v súlade s článkami 4, 5 a 6 tohto 
nariadenia. 

2. ERDF prispieva na financovanie: 

a) výrobných investícií;  

b) infraštruktúry; 

c) iných rozvojových iniciatív vrátane služieb podnikom, tvorby a rozvoja 
finančných nástrojov ako napríklad rizikový kapitál, pôžičkové a garančné 
fondy a miestne rozvojové fondy, dotácie úrokov, susedské služby a výmena 
skúseností medzi regiónmi, mestami a príslušnými sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi činiteľmi; 

d) technickej pomoci tak, ako je uvedené v článkoch 43 a 44 nariadenia (ES) č. 
(…). 

Článok 4 

Konvergencia 

V rámci cieľa “konvergencie” ERDF zameria svoju pomoc na podporu udržateľného 
integrovaného regionálneho a miestneho ekonomického rozvoja pomocou mobilizácie a 
posilňovania endogénnej kapacity prostredníctvom programov zameraných na modernizáciu a 
diverzifikáciu regionálnych ekonomických štruktúr, hlavne v týchto oblastiach: 

1) Výskum a technologický rozvoj (V a TR), inovácia a podnikanie, vrátane 
posilňovania kapacít regionálneho výskumu a technologického rozvoja, pomoc 
výskumu a technologickému rozvoju v malých a stredne veľkých podnikoch (MSP) a 
na prenos technológií, skvalitňovanie spojení medzi MSP a univerzitami, a 
výskumnými a rozvojovými centrami, rozvoj podnikateľských sietí a skupín, 
podpora určená na poskytovanie podnikateľských a technologických služieb 
skupinám MSP, podpora financovania podnikateľstva a inovácie pre MSP 
prostredníctvom nových finančných nástrojov; 

2) Informačná spoločnosť, vrátane rozvoja miestneho obsahu, služieb a aplikácií, 
zlepšovanie prístupu k online službám štátnej správy a ich rozvoj, pomoc a služby 
pre MSP, aby mohli zavádzať a efektívne využívať informačné a komunikačné 
technológie (IKT); 
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3) Životné prostredie, vrátane investícií spojených s likvidáciou odpadu, dodávka vody, 
spracovanie mestských odpadových vôd a kvalita ovzdušia, integrovaná prevencia a 
kontrola znečistenia, asanácia zamorených lokalít a pôdy, presadzovanie biodiversity 
a ochrany prírody, pomoc MSP na podporu udržateľných modelov výroby 
prostredníctvom zavádzania nákladovoefektívnych systémov environmentálneho 
manažmentu a zavádzanie a využívanie technológií na prevenciu znečistenia; 

4) Prevencia rizík, vrátane vypracovania a realizácie plánov prevencie a vysporiadania 
sa s prírodnými a technologickými rizikami; 

5) Cestovný ruch, vrátane podpory prírodných a kultúrnych aktív ako potenciálu pre 
rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ochrana a skrášľovanie kultúrneho dedičstva 
na podporu ekonomického rozvoja, pomoc na skvalitňovanie poskytovania služieb 
cestovného ruchu prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou; 

6) Investície do dopravy, vrátane transeurópskych sietí a integrovaných mestských 
stratégií čistej mestskej hromadnej dopravy, ktoré prispejú k zlepšeniu prístupu k 
službám pre cestujúcich a prepravu tovaru a k zlepšeniu ich kvality, k dosiahnutiu 
vyváženejšieho rozdelenia možností, k podpore systémov používajúcich rôzne druhy 
dopravy a zníženiu environmentálnych vplyvov; 

7) Energia, vrátane transeurópskych sietí, ktoré prispejú k zlepšeniu bezpečnosti 
zásobovaní, vytvoreniu vnútorného trhu, integrácii otázok životného prostredia, 
zvýšeniu energetickej účinnosti a rozvoju obnoviteľných energií; 

8) Investície do vzdelania, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktívnosti a kvality života v 
regiónoch; 

9) Zdravie, vrátane investícií do rozvoja a skvalitňovania poskytovania služieb 
zdravotníctva, ktoré prispejú k regionálnemu rozvoju a kvalite života v regiónoch; 

10) Priama pomoc na investície do MSP, ktorá prispeje k vytváraniu a zabezpečovaniu 
pracovných miest. 

Článok 5 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  

V rámci cieľa “regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti” ERDF zameria svoju 
pomoc, v kontexte stratégií udržateľného regionálneho rozvoja, na tieto priority: 

1) inovácia a ekonomika založená na poznatkoch, prostredníctvom podpory na 
navrhovanie a realizáciu regionálnych inovačných stratégií prispievajúcich k 
efektívnym regionálnym inovačným systémom:  

a) posilňovanie regionálnych kapacít výskumu a technologického rozvoja a 
inovácie priamo spojených s cieľmi regionálneho ekonomického rozvoja 
prostredníctvom podpory priemyselných alebo technologických centier, 
podpory transferu technológií, a prostredníctvom rozvoja technologických 
prognóz medzinárodnej štandardizácie politík na podporu inovácie a 
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prostredníctvom podpory medzipodnikovej spolupráce a spoločných politík 
výskumu, technologického rozvoja a inovácie; 

b) podnecovanie inovácie v MSP podporovaním sietí spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi, podporou podnikateľských sietí a skupín MSP a 
umožnením prístupu MSP k vyspelým službám na podporu podnikania, 
podporou integrácie čistejších a inovatívnych technológií do MSP; 

c) podpora podnikateľstva prostredníctvom ekonomického využívania nových 
myšlienok a pomoci pri vytváraní nových firiem zo strany univerzít a 
jestvujúcich firiem; 

d) vytváranie nových finančných nástrojov a inkubačných zariadení 
prispievajúcich k vytváraniu alebo rozširovaniu “knowledge-intensive” firiem, 
t. j. firiem, ktoré spracovávajú veľké množstvá poznatkov. 

2) životné prostredie a prevencia rizík, konkrétne: 

a) podnecovanie investícií na obnovu zamorených lokalít a pôdy a podpora 
rozvoja infraštruktúry viazanej na biodiverzitu a zoznam Natura 2000 
prispievajúci k udržateľnému ekonomickému rozvoju a diverzifikácii 
vidieckych oblastí,; 

b) podnecovanie energetickej účinnosti a výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov; 

c) podpora čistej mestskej hromadnej dopravy; 

d) vypracovanie plánov a opatrení s cieľom predchádzať prírodných a 
technologickým rizikám a vysporiadať sa s nimi. 

3) prístup, mimo veľkých mestských centier, k dopravným a telekomunikačným 
službám vo všeobecnom ekonomickom záujme, konkrétne: 

a) posilnenie sekundárnych sietí prostredníctvom zlepšenia spojení s dopravnými 
sieťami TEN, regionálnymi železničnými terminálmi, letiskami a prístavmi 
alebo s multimodálnymi platformami, zabezpečením radiálnych spojení s 
hlavnými železničnými traťami a podporovaním regionálnych a miestnych 
vnútrozemských vodných tokov; 

b) podporovanie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a ich 
účinného využívania zo strany MSP podporou prístupu k sieťam, zriaďovanie 
miest umožňujúcich prístup verejnosti k internetu, k zariadeniam a k rozvoju 
služieb a aplikácií. 
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Článok 6 

Európska územná spolupráca 

V rámci cieľa “európskej územnej spolupráce” ERDF sústredí svoju pomoc na 

1) rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych aktivít prostredníctvom 
spoločných stratégií pre udržateľný územný rozvoj a hlavne: 

a) prostredníctvom podpory podnikateľstva a hlavne rozvoja MSP, cestovného 
ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;  

b) presadzovaním ochrany a spoločného manažmentu životného prostredia; 

c) zmenšením izolácie prostredníctvom dokonalejšieho prístupu k dopravným, 
informačným a komunikačným sieťam a službám a cezhraničným vodným, 
odpadovým a energetickým systémom; a 

d) rozvíjaním spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, hlavne 
v takých sektoroch ako je zdravotníctvo, kultúra a školstvo. 

Okrem toho, ERDF môže prispievať k presadzovaniu integrácie cezhraničných trhov 
práce, miestnych iniciatív zamestnanosti, rovnakých príležitostí, odbornej prípravy a 
sociálnej integrácie a deľby ľudských zdrojov a zariadení pre V a TR, 

2) zavádzanie a rozvoj nadnárodnej spolupráce, vrátane bilaterálnej spolupráce medzi 
prímorskými regiónmi, prostredníctvom financovania sietí a opatrení prispievajúcich 
k integrovanému územnému rozvoju v týchto prioritách: 

a) vodné hospodárstvo, so zreteľne nadnárodnou dimenziou, vrátane manažmentu 
a ochrany povodí riek, pobrežných zón, morských zdrojov, vodných 
hospodárstiev a mokradí; 

b) zlepšenie dostupnosti, vrátane investícií do cezhraničných sekcií 
transeurópskych sietí, lepšieho miestneho a regionálneho prístupu k národným 
a nadnárodným sieťam a platformám, zvýšenej vzájomnej 
prevádzkyschopnosti národných a regionálnych systémov a presadzovania 
vyspelých komunikačných a informačných technológií; 

c) prevencia rizík, vrátane podpory bezpečnosti prímorských oblastí a ochrany 
proti povodniam, znečisťovaniu mora a vnútrozemských vôd, prevencia a 
ochrana proti erózii, povodniam a lavínam. Programy môžu zahrnovať 
obstaranie zariadení a rozvoj infraštruktúry, vypracovanie a realizáciu 
nadnárodných plánov pomoci, spoločných systémov mapovania rizík a 
vytvorenie spoločných nástrojov pre skúmanie, monitorovanie a kontrolu 
prírodných a technologických rizík. 

d) vytvorenie vedeckých a technologických sietí spojených s problémami 
týkajúcimi sa vyváženého rozvoja nadnárodných oblastí, vrátane zriaďovania 
sietí medzi univerzitami a spojení pre prístup k vedeckým poznatkom a prenos 
technológií medzi V a TR zariadeniami a významnými medzinárodnými 
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centrami V a TR, rozvoj nadnárodných konzorcií pre podieľanie sa na zdrojoch 
V a TR, párovanie (twinning) inštitúcií pre transfer technológií a rozvoj 
spoločných nástrojov finančného inžinierstva zameraných na podporu V a TR 
v MSP. 

3) posilňovanie efektívnosti regionálnej politiky prostredníctvom podpory vytvárania 
sietí a výmeny skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi so zameraním sa 
na témy uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 a článok 8 vrátane programov siete spolupráce 
zahrnujúcich celé Spoločenstvo a opatrenia týkajúce sa výskumov, zberu údajov a 
pozorovania a analýzy rozvojových trendov v Spoločenstve. 

Článok 7  

Pravidlá oprávnenosti výdavkov 

Tieto výdavky nie sú oprávnené získať príspevok z ERDF: 

a) DPH;  

b) úrok z pohľadávky; 

c) nákup pôdy za sumu prevyšujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre 
príslušnú operáciu; 

d) bývanie; 

e) vyraďovanie atómových elektrární z prevádzky. 

KAPITOLA II 
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE V PRÍPADE URČITÝCH 

ÚZEMNÝCH ZNAKOV 

Článok 8 

Mestský rozmer 

1. V prípade opatrení týkajúcich sa obnovy mesta tak, ako sú uvedené v článku 25 ods. 
4 písm. a) a v článku 36 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. (…), ERDF bude 
podporovať rozvoj participatívnych, integrovaných stratégií na riešenie vysokej 
koncentrácie ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov 
ovplyvňujúcich mestské aglomerácie. 

Môže sa tu spájať obnova fyzického prostredia, opätovný rozvoj plôch po demolácii 
a zachovanie a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva s opatreniami na podporu 
podnikateľstva, miestnej zamestnanosti a rozvoja obce ako aj poskytovanie služieb 
obyvateľstvu s prihliadnutím na meniace sa demografické štruktúry. 
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2. Ako výnimka z článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. (…) financovanie opatrení zo 
strany ERDF v rámci cieľa “regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť” 
spadajúceho do pôsobnosti nariadenia (ES) č. (…) o Európskom sociálnom fonde sa 
zvýši na 10 % príslušnej priority.  

Článok 9 

Vidiecke oblasti a oblasti závislé od rybolovu 

Členské štáty a regióny zabezpečia komplementárnosť a zhodu medzi opatreniami spoločne 
financovanými Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) v 
súlade s nariadením (ES) č. (…) a akciami spoločne financovanými Európskym fondom pre 
rybolov (EFR) v súlade s nariadením (ES) č. (…), na jednej strane a programami spoločne 
financovanými ERDF na strane druhej.  

Intervencie ERDF do vidieckych oblastí a oblastí závislých od rybolovu sa sústredia na 
ekonomickú diverzifikáciu takých oblastí, vrátane: 

1) infraštruktúry na zlepšenie dostupnosti; 

2) urýchlenia presunu telekomunikačných sietí a služieb do vidieckych oblastí; 

3) rozvoja nových ekonomických aktivít mimo sektorov poľnohospodárstva a rybolovu; 

4) posilňovania spojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami; 

5) rozvoja cestovného ruchu a kultúrnych a verejných služieb na vidieku. 

Členské štáty a regióny zabezpečia komplementárnosť a spojitosť medzi opatreniami 
spoločne financovanými EPFRV a opatreniami spoločne financovanými z EFR na jednej 
strane a opatreniami spoločne financovanými ERDF na strane druhej. Na tento účel, pre 
opatrenia spadajúce pod body 1, 3 a 5, členské štáty pri príprave operačných programov 
stanovia jasné delimitačné kritériá pre opatrenia, ktoré majú byť podporované z ERDF na 
základe tohto článku na jednej strane alebo z EPFRV na základe článku 49 ods. 1 písm. a), b) 
a i) nariadenia (ES) č. (…) pre vidiecke oblasti alebo z EFR na základe článku (…) nariadenia 
(ES) č. (…) pre oblasti závislé od rybolovu na strane druhej. 

Článok 10 

Oblasti s prírodnými znevýhodneniami 

Regionálne programy spoločne financované ERDF zahrnujúce oblastí, ktoré čelia prírodným 
znevýhodneniam tak, ako je uvedené v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. (…), 
musia venovať osobitnú pozornosť riešeniu špecifických ťažkostí týchto oblastí. 
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Bez toho, aby boli dotknuté články 3 a 4, ERDF musí prispievať najmä na financovanie 
investícií zameraných na zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj ekonomických činností 
spojených s kultúrnym dedičstvom, presadzovanie udržateľného využívania prírodných 
zdrojov a podnecovanie sektoru cestovného ruchu. 

Článok 11 

Najvzdialenejšie regióny 

V súlade s dodatočným prídelom uvedeným v článku 16 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 
(…) a ako výnimka z článku 3 ods. 2 tohto nariadenia, ERDF pomáha pri financovaní 
operačnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, aby sa vyrovnali dodatočné náklady, ktoré 
vznikli v oblastiach zahrnutých do článku 4 a v týchto ďalších oblastiach, s výnimkou 
produktov, ktoré patria do prílohy I Zmluvy: 

a) podpora služieb na dopravu tovarov a štartovacia pomoc pre dopravné služby;  

b) podpora viazaná na obmedzenia dané skladovaním, nadmernými rozmermi a 
údržbou výrobných nástrojov a nedostatkom ľudského kapitálu na miestnom trhu 
práce. 

KAPITOLA III 
OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA CIEĽA “EURÓPSKEJ 

ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE” 

ODDIEL 1 
OPERAČNÉ PROGRAMY 

Článok 12 

Obsah 

Každý operačný program v rámci cieľa “európskej územnej spolupráce” musí obsahovať tieto 
informácie: 

1) analýzu stavu oblasti spolupráce, pokiaľ ide o jej silné a slabé stránky a stratégiu 
prijatú na jej riešenie; 

2) odôvodnenie priorít vybraných v súvislosti so strategickými usmerneniami 
Spoločenstva a z toho vyplývajúce priority operačného programu, ako aj očakávaný 
dosah tak, ako vyplynie z hodnotenia ex ante uvedeného v článku 46 nariadenia (ES) 
č. (…);  



 

SK 13   SK 

3) informácie o prioritách a o ich konkrétnych cieľoch. Tieto ciele musia byť vyjadrené 
číselne pomocou vymedzeného počtu ukazovateľov, pokiaľ ide o realizáciu, 
výsledky a vplyv. Ukazovatele umožnia hodnotiť pokrok a efektívnosť cieľov pri 
realizácii priorít; 

4) rozčlenenie sfér pomoci podľa kategórií v zhode s podrobnými pravidlami pre 
vykonanie nariadenia (ES) č. (…); 

5) jednotný finančný plán, bez rozčlenenia podľa členských štátov, obsahujúci dve 
tabuľky:  

a) tabuľku s rozpisom sumy celkového finančného prídelu z ERDF pre každý rok 
v súlade s článkami 50 až 53 nariadenia (ES) č. (…). Celkový ročne 
stanovovaný príspevok ERDF musí byť kompatibilný s príslušnou finančnou 
perspektívou; 

b) tabuľku so špecifikáciou sumy celkového finančného prídelu zo Spoločenstva a 
k nej priradených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a výšku príspevku z ERDF 
za celé programové obdobie a pre každú prioritu; 

6) vykonávacie ustanovenia pre operačný program: 

a) určenie všetkých subjektov stanovených v článku 14 zo strany členských 
štátov; 

b) popis systémov monitorovania a hodnotenia ako aj zloženie monitorovacieho 
výboru; 

c) definíciu postupov pre mobilizáciu a obeh finančných tokov s cieľom 
zabezpečiť ich transparentnosť; 

d) ustanovenia stanovené na zabezpečenie publicity operačného programu; 

e) popis postupov dohodnutých medzi Komisiou a členským štátom pokiaľ ide o 
výmenu počítačovo spracovaných údajov, aby boli splnené požiadavky na 
úhradu, monitorovanie a hodnotenie ustanovené nariadením (ES) č. (…); 

7) smerný zoznam hlavných projektov v zmysle článku 38 nariadenia (ES) č. (…), 
ktorý sa má podľa harmonogramu predkladať počas programového obdobia. 

ODDIEL 2 
OPRÁVNENOSŤ 

Článok 13 

Pravidlá o oprávnenosti výdavkov 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 55 nariadenia (ES) č. (…), Komisia môže na základe 
žiadosti členských štátov navrhnúť pravidlá o oprávnenosti určitých kategórií výdavkov, ktoré 
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nahradia vnútroštátne pravidlá. Tieto pravidlá Spoločenstva o oprávnenosti výdavkov sa 
prijmú v nariadení Komisie v zhode s ustanoveniami článku 104 ods. 3 nariadenia (ES) č (…). 

ODDIEL 3 
RIADENIE, MONITORING A KONTROLA 

Článok 14 

Vymenovanie orgánov 

1. Členský štát, ktorý sa zúčastňuje v operačnom programe, vymenuje jeden riadiaci 
orgán, jeden certifikačný orgán a jeden audítorský orgán nachádzajúci sa v členskom 
štáte riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán prijíma platby poukázané Komisiou a vo 
väčšine prípadov poukazuje platby hlavnému príjemcovi.  

Členské štáty zriadia spoločný technický sekretariát so sídlom v riadiacom orgáne. 
Bude pomáhať riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru vo výkone ich funkcií. 

2. Audítorskému orgánu pre operačný program bude pri výkone funkcií stanovených v 
článku 61 (ES) nariadenia (ES) č. (…) pomáhať skupina audítorov. Túto skupinu 
ustanovia členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operačnom programe. Má v nej byť 
zástupca audítorského orgánu vymenovaný každým členským štátom, ktorý sa 
zúčastňuje v operačnom programe. Každá skupina audítorov musí byť ustanovená 
najneskôr do troch mesiacov od rozhodnutia o schválení operačného programu. 
Vypracuje vlastné procedurálne pravidlá. Predsedá jej audítorský orgán pre operačný 
program. 

Záverečnú správu audítorského orgánu pre operačný program uvedenú v článku 70 
nariadenia (ES) č. (…) schvaľuje skupina audítorov. 

3. Každý členský štát zúčastňujúci sa v operačnom programe vymenuje zástupcov do 
monitorovacieho výboru uvedeného v článku 64 nariadenia (ES) č. (…). 

Článok 15 

Funkcia riadiaceho orgánu 

Riadiaci orgán vykonáva povinnosti stanovené v článku 59 nariadenia (ES) č. (…), s 
výnimkou tých, ktoré sa týkajú správnosti operácií a výdavkov vo vzťahu k vnútroštátnym 
predpisom a predpisom Spoločenstva. V tejto súvislosti sa jeho zodpovednosti obmedzujú na 
kontrolu toho, či schválený audítor potvrdil oprávnenosť výdavkov každého príjemcu 
zúčastňujúceho sa na operácii. 
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Článok 16 

Kontrolný systém  

S cieľom overiť právoplatnosť výdavkov stanovených v článku 21 každý členský štát zavedie 
systém auditu, ktorý umožní kontrolovať dodávku spoločne financovaných produktov a 
služieb, správnosť výdavkov deklarovaných pre operácie alebo časti operácií vykonávané na 
jeho území a zhodu takých výdavkov a s nimi súvisiacich operácií alebo častí týchto operácií 
s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi. Ak sa kontrola dodávky 
spolufinancovaných produktov a služieb dá vykonávať iba v súvislosti s celou operáciou, takú 
kontrolu vykoná audítor hlavného príjemcu alebo riadiaci orgán. 

Každý členský štát zabezpečí, aby mohli schválení audítori potvrdiť právoplatnosť výdavkov 
do dvoch mesiacov. 

Článok 17 

Finančný manažment 

1. Príspevok ERDF sa vypláca na jediný účet, ktorý nemá žiadne národné podúčty. 

2. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za vyhľadávanie a 
nápravu chýb a za vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, certifikačný orgán 
musí vymáhať od hlavného príjemcu každú sumu vyplatenú v dôsledku chyby. 
Príjemcovia vrátia hlavnému príjemcovi sumy vyplatené omylom v súlade s 
dohodou, ktorú s ním uzavreli.  

Ak hlavný príjemca nezabezpečí vrátanie platby od príjemcov, členské štáty, na 
území ktorých sa príslušný príjemca nachádza, uhradia certifikačnému orgánu sumu, 
ktorá bola omylom vyplatená tomuto príjemcovi, 

Článok 18 

EURÓPSKE ZOSKUPENIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú v operačnom programe v rámci cieľa “európskej územnej 
spolupráce” môžu využívať právny nástroj o spolupráci ustanovený nariadením (ES) č. (…) s 
cieľom urobiť ho zodpovedným za riadenie operačného programu tak, že ho poveria 
povinnosťami riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu. V tomto kontexte 
každý členský štát naďalej preberá finančnú zodpovednosť. 
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ODDIEL 4 
OPERÁCIE 

Článok 19 

Výber operácií 

1. Operácie vybrané pre operačné programy zamerané na rozvoj cezhraničných 
hospodárskych a sociálnych aktivít, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 a pre operačné 
programy zamerané na zavádzanie a rozvoj nadnárodnej spolupráce, ako je uvedené 
v článku 6 ods. 2 musia zahrnovať príjemcov z najmenej dvoch krajín, ktorí 
spolupracujú najmenej dvomi z týchto spôsobov spolupráce: spoločný rozvoj, 
spoločná realizácia, spoločné zabezpečenie pracovnými silami a spoločné 
financovanie. 

Jednako, operácie vybrané pre operačné programy zamerané na zavádzanie a rozvoj 
nadnárodnej spolupráce môžu byť realizované v jedinom členskom štáte, za 
predpokladu, že ich predkladajú subjekty, ktoré patria k najmenej dvom členským 
štátom. 

2. Operácie vybrané pre operačné programy zahrnujúce siete spolupráce a výmenu 
skúseností, ako je uvedené v článku 6 ods. 3 musia zahrnovať najmenej troch 
príjemcov z najmenej troch regiónov z najmenej dvoch členských štátov, ktoré 
spolupracujú týmito spôsobmi pre každú operáciu: spoločný rozvoj, spoločná 
realizácia, spoločné zabezpečenie pracovnými silami a spoločné financovanie. 

3. Okrem úloh uvedených v článku 64 nariadenia (ES) č. (…), monitorovací výbor 
zodpovedá za výber operácií. 

Článok 20 

Zodpovednosť hlavného partnera 

1. Pre každú operáciu sa vymenuje hlavný príjemca. Hlavný príjemca prevezme tieto 
zodpovednosti: 

a) ustanoví dojednania, pokiaľ ide o jeho vzťahy s príjemcami zúčastňujúcim sa 
na operácii v dohode zahrnujúcej, inter alia, ustanovenia zaručujúce zdravý 
finančný manažment finančných prostriedkov pridelených na operáciu, vrátane 
dojednaní o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm 

b) zodpovedá za realizáciu celej operácie; 
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c) zabezpečí, aby boli výdavky predkladané príjemcami zúčastňujúcimi sa na 
operácii vyplatené na účel realizácie operácií a zodpovedali činnostiam 
dohodnutým medzi príjemcami zúčastňujúcimi sa na operácii; 

d) kontroluje, či bola právoplatnosť výdavkov predkladaných príjemcami 
zúčastňujúcimi sa na operácii potvrdená audítormi uvedenými v článku 14 
ods. 2; 

e) zodpovedá za prevod príspevku ERDF príjemcom zúčastňujúcim sa na 
operácii. 

2. Riadiaci orgán, po dohode s hlavným príjemcom, ustanoví vykonávacie dojednania 
pre každú operáciu.  

Článok 21 

Certifikácia výdavkov 

Zákonnosť a správnosť výdavkov deklarovaných každým príjemcom zúčastňujúcim sa na 
operácii potvrdzujú schválení audítori uvedení v článku 14 ods. 2. Každý príjemca 
zúčastňujúci sa na operácii preberá zodpovednosť v prípade akejkoľvek chyby vo výdavkoch, 
ktoré deklaroval. 

Článok 22 

Osobitné podmienky upravujúce umiestnenie operácií 

1. V kontexte cezhraničnej spolupráce, v náležite odôvodnených prípadoch je možné 
pre operácie v oblastiach úrovne NUTS III susediacich s oblasťami uvedenými v 
článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. (…) poskytnúť finančné prostriedky až do výšky 
20 % rozpočtu pre príslušný operačný program,  

2. V kontexte nadnárodnej spolupráce, v náležite odôvodnených prípadoch, je možné 
pre operácie, ktoré zahrnujú partnerov mimo oblasti, poskytnúť finančné prostriedky 
až do výšky 20 % rozpočtu pre príslušný operačný program. 

3. V kontexte cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce môže ERDF financovať výdavky, 
ktoré vzniknú pri realizácii operácií alebo častí operácií na území krajín mimo 
Európskeho spoločenstva do limitu 10 % sumy jeho príspevku na operačný program, 
ak sú v prospech regiónov Spoločenstva.  

Členské štáty zabezpečia zákonnosť a správnosť týchto výdavkov. 
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KAPITOLA IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 23 

Prechodné ustanovenia 

Toto nariadenie neovplyvní pokračujúce vykonávanie ani úpravu, vrátane celkového alebo 
úplného zrušenia, opatrení schválených Radou alebo Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 
1783/99 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktoré sa uplatňovali pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. 

Žiadosti podané na základe nariadenia (EHS) č. 1783/99 zostávajú v platnosti. 

Článok 24 

Zrušenie 

Nariadenie (ES) č. 1783/99 sa ruší s účinnosťou od (…). 

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1783/99 sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie. 

Článok 25 

Doložka o revízii 

Na návrh Komisie Európsky parlament a Rada zrevidujú toto nariadenie do 31. decembra 
2013. 

Článok 26 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie (Official Journal of the European Union). 

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2007. 
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

V Bruseli […]. 

Za Európsky parlament Za Radu 
predseda predseda 
[…] […] 
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