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Regionálna a štrukturálna politika patrí medzi najvýznamnejšie politické oblasti v Európskej 
únii, a to nielen pokiaľ ide o finančné požiadavky, ale predovšetkým z hľadiska ich významu 
pre sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť Európskej únie, ako aj rozvoj všetkých 268 
regiónov. 

Na mnohých miestach čelia regióny Európskej únie podobným ďalekosiahlym výzvam. 
Musia teda čeliť globalizácii a s ňou spojenou zrýchlenou hospodárskou reštrukturalizáciou, 
otvoreniu obchodných vzťahov, následkom technologického pokroku, rozvoju hospodárstva 
založeného na vedomostiach, demografickým zmenám, ako aj zvyšujúcej sa miere 
prisťahovalectva.  

Napriek tomu, že cieľom štrukturálnej politiky EÚ je podporovať regióny pri prekonávaní 
týchto výziev, potenciálni žiadatelia sa stretávajú s veľkými prekážkami týkajúcimi sa 
využívania štrukturálnych prostriedkov Európskej únie. Okrem iného ide najmä o veľké 
administratívne prekážky, príliš obsiahle, ako aj ťažko zrozumiteľné pravidlá, netransparentné 
pravidlá spolufinancovania, obmedzené príležitosti na výmenu skúseností medzi správcami 
projektov, ako aj takmer neexistujúce možnosti koordinácie medzi regiónmi. 

Spôsob na prekonanie týchto prekážok spočíva v rozvoji sústredeného prístupu výmeny 
osvedčených postupov medzi regiónmi, prostredníctvom ktorého sa môžu účastníci v 
jednotlivých regiónoch oprieť o skúsenosti v iných regiónoch. Takýto rozvoj prístupu je 
cieľom tejto správy. Samozrejme, že v tejto súvislosti vznikajú otázky súvisiace s 
organizáciou, ako aj obsahom. Jednou z najdôležitejších je objasnenie pojmu „osvedčené 
postupy“. Napriek tomu, že tento pojem sa často používa v mnohých oblastiach, chýba jeho 
jasná a jednoznačná definícia. 

V oblasti regionálnej a štrukturálnej politiky Európskej únie sa však môžu stanoviť určité 
faktory, ktoré môžu slúžiť na určenie osvedčených postupov. Spravodajkyňa odporúča tieto 
body: 

 kvalita projektu; 

 zabezpečenie uplatňovania zásady partnerstva; 

 udržateľnosť opatrenia;

 pozornosť venovaná rovnakým príležitostiam;

 inovatívnosť projektu; 

 účinnosť využívania finančných prostriedkov, ako aj 

 trvanie projektu do ukončenia jeho realizácie;

 možnosť uplatnenia projektu v zmysle jeho realizácie aj v iných regiónoch 

Európskej únie. 
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Vzhľadom na obsahovú rozmanitosť kohéznej politiky EÚ sa táto správa zameria na 
jednotlivé kľúčové body. Ide predovšetkým o tieto oblasti:  

 výskum a vývoj/inovácia;

 ochrana životného prostredia – ochrana klímy – udržateľná energetická 

politika;

 vytváranie vysokokvalitných pracovných miest;

 celoživotné vzdelávanie;

 integrovaný mestský rozvoj; 

 demografický rozvoj;

 cezhraničná spolupráca;

 verejno-súkromné partnerstvá.

Na základe regionálnych projektov by mali byť z uvedených všeobecných faktorov 
vymedzené osobitné faktory pre osvedčené postupy prispôsobené kľúčovým témam. 

Okrem týchto bodov, ktoré sa týkajú obsahu, sa bude správa venovať aj otázkam organizácie, 
a to predovšetkým v súvislosti s prostriedkami a opatreniami, prostredníctvom ktorých si 
účastníci v regiónoch budú môcť vymieňať určené osvedčené postupy alebo prostredníctvom 
ktorých budú tieto postupy dostupné. 

Správa nazvaná Osvedčené postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní 
štrukturálnych fondov bude obsahovať závery a odporúčania pre Európsku komisiu. 
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