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1. História

Kohézny fond1 bol zriadený v roku 1993 Maastrichtskou zmluvou v rámci prípravy na 
hospodársku a menovú úniu. Členské štáty sa mohli zapojiť do hospodárskej a menovej únie 
pod podmienkou, že znížia svoj deficit verejných financií a budú zabezpečovať kontrolu 
štátneho dlhu. Na druhej strane musia krajiny, ktoré sú najmenej prosperujúce, vynaložiť 
značné investície, aby sa dostali na úroveň svojich najvyspelejších susedov a zvýšili svoju 
schopnosť hospodárskeho rastu. Kohézny fond bol zriadený s cieľom umožniť najmenej 
prosperujúcim krajinám priblížiť sa k splneniu konvergenčných kritérií ďalšími investíciami 
do infraštruktúr vďaka finančnej podpore poskytnutej Kohéznym fondom. 

Čl. 161-2 zmluvy ustanovuje: „Rovnakým postupom zriadi Rada kohézny fond (...) na 
poskytovanie finančných príspevkov na projekty z oblasti životného prostredia a 
transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej infraštruktúry.“
Cieľom je zriadiť doplnkový fond k ostatným nástrojom Spoločenstva pre regionálny rozvoj v 
oblasti životného prostredia a dopravných infraštruktúr spoločného záujmu v snahe podporiť 
hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.

EP vždy obhajoval význam a existenciu Kohézneho fondu a jeho prínos k hospodárskemu 
rastu v Európe.

Oprávnenými prijímateľmi finančnej pomoci sú iba členské štáty, ktorých hrubý národný 
dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru Spoločenstva, a ktoré zaviedli 
program na splnenie kritérií hospodárskej konvergencie stanovených v článku 104 Zmluvy o 
založení ES.

Od rozšírenia EÚ 1. mája 2004 do konca obdobia 2000-2006 sa Kohézny fond vzťahuje na 
desať nových členských štátov, rovnako ako aj na tri prijímajúce členské štáty z pôvodnej EÚ 
(Španielsko, Portugalsko, Grécko). Írsko už nie je prijímateľom finančnej pomoci od                  
1. 1. 2004. Podľa prognózy Európskej komisie (Eurostat) nebude od 1. 1. 2007 spĺňať kritériá 
pre oprávnenosť financovania z Kohézneho fondu Španielsko. 

2. Predloženie návrhu nariadenia o zriadení Kohézneho fondu

Vo svojej tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti2 a v návrhu  reformy kohéznej 
politiky vo forme všeobecného nariadenia3 Komisia navrhuje na obdobie rokov 2007-2013 
zamerať priority kohéznej politiky na tri základné ciele: konvergenciu, konkurencieschopnosť 
a spoluprácu. 
Nariadenie o zriadení Kohézneho fondu je špecifickým nariadením, ktorým sa dopĺňajú 

všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde. 
Cieľom tohto nariadenia je presne vymedziť poslanie Kohézneho fondu a jeho špecifické 
vykonávacie podmienky, najmä čo sa týka rozsahu pôsobnosti fondu a podmienečnej pomoci.

  
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94, zmenené a doplnené nariadeniami (ES) č. 1264/1999 a (ES) č.1265/99.
2 Oznámenie Európskej komisie. Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. KOM (2004) 107 v 
konečnom znení zo 17.02.2004.
3 KOM (2004) 492.
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Komisia navrhuje, aby Kohézny fond bol na obdobie rokov 2007-2013 dotovaný sumou 62,99 
miliárd eur – čo predstavuje 23,86 % finančných prostriedkov pridelených na cieľ 
konvergencie1  –, čo znamená výrazné zvýšenie prostriedkov Kohézneho fondu oproti 18 
miliardám v období rokov 2000-2006.

Splnenie podmienok pre financovanie z Kohézneho fondu (článok  5-3 návrhu 
všeobecného nariadenia2)
Rovnako ako na obdobie 2000-2006, oprávnenými prijímateľmi podpory sú iba členské štáty, 
ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90 % 
priemeru Spoločenstva, a ktoré zaviedli program na splnenie kritérií hospodárskej 
konvergencie stanovených v článku 104 Zmluvy o založení ES. Uvedenými kritériami sú: 
- kontrola verejných výdavkov: členský štát nesmie poberať podpory z Kohézneho fondu, ak 
je deficit jeho verejných financií nadmerný (viac ako 3 % národného HDP),
- splnenie kritérií hospodárskej konvergencie stanovených  v rámci Hospodárskej a menovej 
únie (Pakt stability a rastu).

Rozsahy pôsobnosti finančnej pomoci (článok 2 tohto nariadenia)
Transeurópske dopravné siete, predovšetkým projekty európskeho záujmu a infraštruktúry 
spojené so životným prostredím, sú i naďalej intervenčnými prioritami Kohézneho fondu. 
Novým prvkom, ktorý nariadenie zavádza je, že v súlade s prioritami stanovenými 
v Göteborgu, zvyšuje Kohézny fond svoj príspevok na udržateľný rozvoj. Vďaka tomu môže 
odteraz financovať projekty v oblasti dopravy mimo transeurópskych sietí, ktoré sa týkajú 
železníc, námorných i vnútrozemských vodných ciest, programov multimodálnej dopravy, 
udržateľnej mestskej dopravy a oblastí podporujúcich udržateľný rozvoj s environmentálnou 
dimenziou, ako sú kľúčové odvetvia energetickej efektivity a obnoviteľné zdroje energie.

Podmienečná finančná pomoc z Kohézneho fondu (článok 4 tohto nariadenia)
V súčasnom systéme platí, že pri prekročení povoleného deficitu verejných financií sa 
pozastavia rozpočtové platobné prostriedky a projekty, ktoré sa práve realizujú, sa tým 
okamžite zablokujú.
V novom nariadení je stanovené, že pri prekročení povoleného deficitu sa pozastavia iba 
rozpočtové viazané prostriedky s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka, ak členský štát 
neprijme účinné opatrenia po tom, čo Rada zistila nadmerný deficit verejných finančných 
prostriedkov. Pozastavenie viazaných prostriedkov znamená zrušenie budúcich projektov, 
avšak nie projektov, ktoré sa práve realizujú. Pozastavenie prídelov prestane platiť vtedy, keď 
Rada rozhodujúca za rovnakých podmienok zistí, že príslušný členský štát prijal nápravné 
opatrenia, ktoré umožňujú opätovne dosiahnuť situáciu, ktorá je v súlade so zmluvou a 
rozhodnutiami Rady.

Zjednodušenie (články 33 a 38 návrhu všeobecného nariadenia)

V rámci zjednodušenia realizácie regionálnej politiky budú odteraz podpory z Kohézneho 
fondu začlenené do viacročného plánovania štrukturálnych fondov a budú sa na ne vzťahovať 

  
1 Z celkového objemu finančných prostriedkov pridelených na všetky tri ciele predstavuje cieľ 1 – konvergencia 
–78,5 % t.j. 264 miliárd eur, cieľ 2 – regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť –17,2 % t.j. 57,9 miliárd 
eur a cieľ 3 – európska územná spolupráca – 3,94 % t.j. 13,2 miliárd eur.
2 KOM (2004) 492
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rovnaké všeobecné princípy1, aké platia pre štrukturálne fondy. 
V budúcnosti sa Kohézny fond bude podieľať spoločne s ERDF (Európsky fond regionálneho 
rozvoja) na viacročných investičných programoch riadených decentralizovaným spôsobom. 
Kohézny fond bude financovať „priority“, pričom nebude potrebné predkladať Komisii 
„individuálne projekty“ na schválenie. Financovanie sa vzťahuje na „veľké projekty“, ktoré si 
vyžadujú viac ako 25 miliónov eur, ak ide o projekty životného prostredia a 50 miliónov eur, 
ak ide o projekty z ostatných oblastí.

Účasť Spoločenstva a predbežné financovanie (články 51 a 81 návrhu všeobecného 
nariadenia)
Pre každý prioritný smer programov platí, že podpora z Kohézneho fondu nesmie byť vyššia 
ako 85 % verejných výdavkov spolufinancovaných Kohéznym fondom. Na základe 
rozhodnutia Komisie, ktorým sa schvaľuje účasť fondu na operačnom programe, Komisia 
vyplatí orgánu alebo agentúre určenej členským štátom predbežné finančné prostriedky, ktoré 
zodpovedajú 10,5 % účasti Kohézneho fondu na danom operačnom programe.

3. Poznámky a návrhy 

Pre programovacie obdobie 2007-2013 prechádza fungovanie Kohézneho fondu významnou 
zmenou, ktorá vyplýva z vývoja pravidiel fungovania v období rokov 1993 a 2003. Významná 
reforma Kohézneho fondu v roku 1999 priniesla so sebou zmenu pravidiel Kohézneho fondu 
a uplatňovanie strategickejšieho prístupu, ako aj zlepšenie právnych predpisov, riadenia a 
finančnej kontroly projektov. V priebehu predchádzajúcich rokov sa teda pravidlá Kohézneho 
fondu priblížili k pravidlám štrukturálnych fondov, čo viedlo k tomu, že v novom návrhu 
Komisie sú pravidlá Kohézneho fondu začlenené do pravidiel štrukturálnych fondov. Toto 
zjednodušenie by malo mať za následok vyššiu efektívnosť procesu riadenia jednotlivých 
fondov. 
Vzhľadom na problémy vyskytujúce sa v súčasnom období a v záujme lepšieho fungovania v 
budúcnosti sa však odporúča, aby do nariadenia o Kohéznom fonde boli výslovne začlenené 
pravidlá týkajúce sa veľkých projektov, ktoré sú najdôležitejším intervenčným nástrojom 
Kohézneho fondu a na ktoré sa vzťahujú články 38-40 návrhu všeobecného nariadenia. 
Zároveň bude potrebné určiť v tomto nariadení financovanie technickej pomoci (štúdie, 
hodnotenia, odborné posudky, štatistiky, atď.), na ktoré sa vzťahuje článok  43 návrhu 
všeobecného nariadenia.

Pre obdobie rokov 2007-2013 budú v prípade infraštruktúr súvisiacich s dopravou a životným 
prostredím Kohézny fond i ERDF riadené podľa systému jednotného programovania tak, aby 
zabezpečili lepšiu synergiu. Avšak veľké projekty životného prostredia, ktoré si celkove 
vyžadujú viac ako 25 miliónov eur a veľké projekty z ostatných oblastí, ktoré si celkove 
vyžadujú viac ako 50 miliónov eur, budú Komisiou schvaľované samostatne, ale budú riadené 
v rámci súvisiacich programov. Je potrebné, aby Kohézny fond zverejnil v rámci národných 
rámcov svoje vlastné priority, oddelené od priorít ERDF. 

Zvýšenie finančných prostriedkov Kohézneho fondu z 18 miliárd eur (pre obdobie rokov 

  
1 Viacročné programovanie, partnerstvo, vyhodnocovanie, kumulácia, riadenie, priebežná kontrola a 
vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov, platby a finančné kontroly, pravidlo N+2.  
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2000-2006) na 62,99 miliárd eur je značné, pretože podporu z Kohézneho fondu bude čerpať 
viac ako polovica členských štátov. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti projektov Kohézneho 
fondu je v súlade s perspektívou udržateľného rozvoja  stanovenou v Göteborgu a umožní 
uspokojiť veľké potreby financovania nových členských štátov v oblasti životného prostredia 
a dopravy. Rozdelenie financovania Spoločenstva medzi oprávnené odvetvia životného 
prostredia a dopravy musí byť vyvážené. V záujme určitej pružnosti intervencie z Kohézneho 
fondu je potrebné prispôsobiť intervenciu potrebám každého členského štátu. 

Článok  3-3 tohto nariadenia ustanovuje, že z oprávnených výdavkov bude vylúčená kúpa 
pozemku prevyšujúca 10 % celkových oprávnených výdavkov príslušnej operácie. Bude však 
potrebné zaviesť doložku pružnosti, ktorá by v určitých prípadoch umožnila získať odchýlku 
a teda dosiahnuť väčšiu pružnosť pri určovaní oprávnených výdavkov. 

Zjednodušenie a väčšia efektívnosť procesu riadenia, ktoré navrhuje Komisia, sú vítanými 
zmenami. V návrhu Komisie sa požaduje, aby programovací prístup bol strategickejší a 
založený na „strategických usmerneniach Spoločenstva pre súdržnosť“, ako aj na prioritách 
Komisie a nových národných strategických referenčných rámcov. Tieto referenčné 
dokumenty nahradia súčasné rámce podpory Spoločenstva (RPS), jednotné programové 
dokumenty (JPD) a programové doplnky. 
Napriek tomu by bolo žiadúce, aby bol zostavený zoznam orientačných priorít v 
programovacej fáze, rozpracovaný Komisiou, pre kvalitu a vyhodnotenie výsledkov 
projektov, ako aj pre efektívnosť financovania zo strany Spoločenstva. 

„Premium system“ vo forme „výhrady kvality a výkonnosti zo strany Spoločenstva“ je 
stanovený iba pre štrukturálne fondy (články 20, 48, 49 návrhu všeobecného nariadenia). Cieľ 
Kohézneho fondu je iný než cieľ štrukturálnych fondov. Jeho účelom je totiž nahradiť 
národné rozpočtové výdavky s cieľom podporiť projekty v členských štátoch, ktoré sú 
prijímateľmi podpory, bez vnútorného regionálneho rozlíšenia. Kohézny fond má mimoriadne 
veľký význam pre obdobie rokov 2007-2013, keďže po rozšírení Únie bude z tohto fondu 
podporovaná viac ako polovica členských štátov a navyše bude objem vynaložených 
finančných prostriedkov trikrát vyšší ako v uplynulom období. Preto je dôležité, aby 
príspevok z Kohézneho fondu na realizáciu hospodárskej a sociálnej súdržnosti bol správne 
ocenený a aby pokroky, ktoré dosiahli najvýkonnejšie členské štáty, boli odmenené. 
S cieľom zvýšiť súťaživosť krajín a ich území je nutné zaviesť mechanizmus „premium 
system“ založený na troch hlavných kritériách: kvalita navrhovaného a uskutočneného 
projektu, schopnosť členského štátu prijímajúceho finančnú pomoc zužitkovať rozpočtové 
prostriedky pridelené Kohéznym fondom a realizácia projektu. Mohli by sa zvážiť aj iné 
kritériá „prémiového systému“, ako napríklad nadnárodný charakter projektu a prínos ku 
prospechu udržateľného rozvoja; stupeň kooperácie a koordinácie projektov medzi susednými 
štátmi v oblasti dopravy, ako aj v oblasti životného prostredia, zameranie projektov na 
obnoviteľné zdroje energie alebo ekologické nakladanie s odpadmi.

V súčasnosti bude kohézna politika so zreteľom na princíp subsidiarity smerovať k 
postupnému a včasnému posilneniu úlohy regionálnych subjektov. Čo sa však týka jej 
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uplatňovania, niekedy nie je prispôsobená spomenutej novej úlohe technická a 
administratívna kapacita na miestnej úrovni. Užitočným krokom pre regionálne i vnútroštátne 
orgány s cieľom lepšie hospodáriť s prijatými prostriedkami z Fondov by mohli byť 
špecifické sprievodné akcie a uplatňovanie systému „best practices“.

Zavedenie používania pravidla N+21 do Kohézneho fondu, ktorý odteraz podlieha rovnakým 
pravidlám ako ERDF a ESF (Európsky sociálny fond), umožňuje podporiť rýchle čerpanie 
zdrojov z Kohézneho fondu. Skúsenosť zo súčasného obdobia ukázala, že toto pravidlo 
vnieslo účinnú disciplínu do svedomitej a precíznej prípravy projektov a do riadenia 
štrukturálnych fondov. Treba však pozorne sledovať uplatňovanie pravidla  N+2 na 
intervencie z Kohézneho fondu, ktoré sú inej povahy než intervencie zo štrukturálnych 
fondov.

V diskusiách o budúcom Kohéznom fonde sú poniektorí za mechanizmus „phasing out“, 
ktorý je už stanovený pre štrukturálne fondy. Aj keď vo finančnej a technickej oblasti existujú 
značné ťažkosti s uplatňovaním tohto druhu mechanizmu, pre krajiny, ktoré kvôli 
štatistickému účinku rozšírenia Únie už nebudú podporované z Kohézneho fondu, by bola 
vhodná aj dočasná pomoc.

  
1 Úradné úvoľnenie rozpočtových viazaných prostriedkov, ktoré neboli čerpané do dvoch rokov od ich pridelenia 
(článok 92-96 návrhu všeobecného nariadenia). 


