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Politika súdržnosti je najdôležitejšou 
investičnou politikou EÚ

Zameriava sa na všetky regióny a mestá v
Európskej únii s cie ľom podporova ť tvorbu
pracovných miest, konkurencieschopnos ť
podnikov, hospodársky rast, trvalo udržate ľný
rozvoj a zlepšova ť kvalitu života ob čanov.
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Politika súdržnosti má významný vplyv v mnohých oblastiach

• Investície pomáhajú dosahova ť mnohé ďalšie ciele
politiky EÚ. Dop ĺňa politiky EÚ týkajúce sa napríklad
vzdelávania, zamestnanosti, energetiky, životného
prostredia, jednotného trhu, výskumu a inovácií. Politika
súdržnosti poskytuje najmä potrebný investi čný rámec a
stratégiu na plnenie našich dohodnutých rastových
cieľov.

• Aby sa dosiahli tieto ciele a vyriešili rozmanité rozvojové
potreby vo všetkých regiónoch EÚ bolo na obdobie
rokov 2014 až 2020 vy členených na politiku súdržnosti
351,8 miliardy EUR, čo je takmer tretina celkového
rozpo čtu EÚ. Ak sa vezmú do úvahy vnútroštátne
príspevky a ďalšie súkromné investície, celková suma na
politiku súdržnosti v období rokov 2014 až 2020 by mala
dosiahnu ť približne 450 miliárd EUR.
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Celkový rozpočet EÚ na roky 2014 - 2020
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Ako to funguje?

Finančné prostriedky v oblasti politiky súdržnosti sa 
poskytujú prostredníctvom troch hlavných fondov:

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR )
• Európsky sociálny fond (ESF)
• Kohézny fond

Spolu s Európskym poľnohospodárskym fondom pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym fondom
námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) tvoria
Európske štrukturálne a investi čné (EŠI) fondy.
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Aké sú priority?

Politika súdržnosti stanovuje 11 tematických cie ľov na podporu rastu
pre obdobie rokov 2014 – 2020.
1. Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií
2. Zlepšenie prístupu k informa čným a komunika čným

technológiám a zvýšenie ich používania a kvality
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podn ikov
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
5. Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie a riadeni a rizík
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora

efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora trvalo udržate ľnej dopravy a zlepšovanie sie ťových

infraštruktúr
8. Podpora trvalo udržate ľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora

pracovnej mobility
9. Podpora sociálneho za členenia, boj proti chudobe a ľubovo ľnej

diskriminácii
10. Investície do vzdelávania, školení a celoživotného vzdelá vania
11. Zlepšenie efektívnosti verejnej správy
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Politika súdržnosti EÚ 2014-2020 

Zameranie štrukturálnych fondov EÚ na ciele: 

• Investovanie do rastu a zamestnanosti 

• Európska územná spolupráca 
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Operačné programy v SR v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti

• Výskum a inovácie (MŠVVŠ SR) 2,27 mld.
• Integrovaná infraštruktúra (MDVRR SR) 3,97 mld.
• Ľudské zdroje (MPSVR SR) 2,20 mld. 
• Kvalita životného prostredia (MŽP SR) 3,14 mld.
• Integrovaný regionálny opera čný program (MPRV 

SR) 1,75 mld.
• Efektívna verejná správa (MV SR) 278 mil.
• Technická pomoc (ÚV SR) 159 mil.
• Program rozvoja vidieka (MPRV SR) 1,56 mld.
• Rybné hospodárstvo (MPRV SR) 15 mil.
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Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca v SR

Programy cezhrani čnej spolupráce – MPRV SR
• Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
• Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020
• Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020
• Slovenská republika - Ma ďarsko 2014 – 2020
• ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Programy nadnárodnej spolupráce – ÚV SR
• Stredná Európa
• ETC Dunaj
Programy medziregionálnej spolupráce
• INTERREG EUROPE – MH SR
• ESPON – MDVRR SR
• INTERACT – BSK ako Riadiaci orgán a MH SR ako Národn ý 

kontaktný bod
• URBACT – MDVRR SR
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Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

• http://europedirect.europa.eu - Europe Direct je sie ť

informa čných a dokumenta čných centier o EÚ vo
všetkých členských štátoch a takisto poskytuje
centrálnu informa čnú službu.

• http://ec.europa.eu/regional_policy - kontaktné údaje
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie
financovania politiky súdržnosti v SR .

• http://www .partnerskadohoda.gov.sk - komplexné
informácie o EŠI fondoch v podmienkach SR .

• Riadiace orgány majú tiež svoje vlastné internetové
stránky, kde sú dostupné informácie o projektoch vo
vašom regióne a tom, ako požiada ť o finan čnú
podporu.
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