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Rozvoj vidieka: audítori EÚ identifikovali osvedčené postupy, ktoré by mohli 
viesť k reálnym úsporám v projektových grantoch  

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že členské štáty EÚ by mohli dosiahnuť značné úspory 
v grantoch na projekty rozvoja vidieka a zároveň zabezpečiť väčšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Mnohé nedostatky sa 
zistili v kontrole členských štátov zameranej na náklady na rozvoj vidieka, audítori EÚ však identifikovali uskutočniteľné 
a nákladovo efektívne postupy, ktoré by sa mohli uplatňovať vo väčšej miere. Komisia tieto zistenia akceptuje a vyjadruje svoj 
zámer pracovať s členskými štátmi na zlepšovaní kontroly nákladov na rozvoj vidieka v ďalšej generácii programov rozvoja 
vidieka. 

„So zreteľom na vysoké sumy, ktoré sa prerozdeľujú, sa musia všetky subjekty, ktoré hospodária s rozpočtom EÚ (Komisia a 
členské štáty), zamerať na získanie najvhodnejších vecí za najlepšiu cenu“, uviedol Kevin Cardiff, člen EDA zodpovedný za túto 
správu. „Tým, že budeme udržiavať náklady pod kontrolou, môžeme dosiahnuť omnoho väčšiu hospodárnosť: pár stoviek eur 
ušetrených z každého investičného projektu by mohlo znamenať mnoho miliónov eur úspor: pár stoviek eur, ktoré sa ušetria na 
každej investícii, by mohlo vygenerovať milióny eur celkových úspor. Každé 1 % úspor by do roku 2020 predstavovalo celkový 
prínos vo výške 500 mil. EUR.“ 

Členské štáty realizovali približne polovicu výdavkov na rozvoj vidieka EÚ vo výške 100 mld. EUR naplánovaných na obdobie 2007 
– 2013 prostredníctvom grantov na náklady investícií a iných projektov, ktoré realizujú poľnohospodári, vidiecke podniky, 
združenia a miestne orgány. 

Audítori EÚ zistili, že členské štáty už mali k dispozícii účinnejšie postupy na kontrolu nákladov na tieto granty, ale veľmi ich 
neuplatňovali. Výsledok bol taký, že kontrolné systémy členských štátov boli zamerané na kontrolu cien položiek alebo prác 
v žiadostiach o grant bez toho, že by sa venovala rovnaká pozornosť tomu, či sú tieto položky náležité. Vykonané kontroly si 
niekedy vyžadovali veľa času, ale poskytovali málo istoty, že schválené náklady boli primerané. Napríklad niektoré členské štáty 
porovnávali náklady s cenníkovými cenami výrobcov, ktoré boli o 25 – 30 % vyššie ako skutočné trhové ceny. 

Audítori zistili, že Komisia na začiatku programového obdobia 2007 – 2013 neposkytla pokyny ani nešírila osvedčené postupy: 
nezabezpečila, aby systémy členských štátov boli účinné pred schvaľovaním veľkých objemov grantov. Od roku 2012 však 
Komisia uplatňuje aktívnejší a koordinovanejší prístup. Ak sa bude vykonávať s väčším zameraním na hospodárnosť, malo by to 
viesť k lepšiemu finančnému hospodáreniu v ďalšom programovom období 2014 – 2020. 
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Poznámky pre vydavateľov 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ 
alebo tematických oblastí riadenia.  

Táto osobitná správa (č. 22/2014) má názov „Dosiahnutie hospodárnosti: udržanie nákladov na granty na projekty rozvoja 
vidieka financované EÚ pod kontrolou “ a kladie si otázku, či postupy vykonávané Komisiou a členskými štátmi boli 
najúčinnejšie na udržanie nákladov na granty na rozvoj vidieka pod kontrolou. 

Tento audit sa týka nákladov na politiku rozvoja vidieka EÚ. Bol zameraný na granty poskytnuté na investičné náklady a na iné 
projekty, ktoré vykonávajú poľnohospodári, podniky, miestne orgány a iné organizácie vo vidieckych oblastiach. Tieto granty, 
ktoré tvorili približne polovicu výdavkov EÚ vo výške 100 miliárd EUR naplánovaných na obdobie 2007 – 2013, spravovali orgány 
členských štátov pod dohľadom Komisie. 

Do roku 2014 boli v rámci všetkých 15 najväčších programov rozvoja vidieka zriadené základné systémy vyžadované 
v nariadeniach na overovanie nákladov na rozvoj vidieka. Používané metódy boli rôzne a Dvor audítorov identifikoval niektoré 
veľmi dobre navrhnuté postupy na riešenie určitých rizík. Ako je však uvedené v prehľade v prílohe IV k tejto správe, všetky 
vykazovali nedostatky týkajúce sa hlavných rizík, takže celkovo neboli náklady na granty na rozvoj vidieka dobre kontrolované. 
Z analýzy informácií všetkých 88 programov rozvoja vidieka vyplýva, že podobná situácia panuje v celej EÚ.  

Hlavné nedostatky zistené v koncepcii kontrolných systémov pre náklady na rozvoj vidieka súviseli s nedostatočným riešením 
rizík: 

o nadmernej špecifikácie 
o schvaľovania grantov na základe príliš vysokých cien  
o že v prípade zmien v projekte možno nebudú skutočne uhradené náklady primerané  
o nedostatočnej viazanosti úrovne požiadaviek a kontrol na úroveň rizík 

EDA dospel k záveru, že pri grantoch na projekty rozvoja vidieka existuje značný priestor na dosiahnutie skutočných úspor 
pomocou lepších prístupov ku kontrole nákladov v programovom období 2014 – 2020. Tieto prostriedky by sa mohli poskytnúť 
na financovanie ďalších projektov, čo by viedlo k väčším výstupom a výsledkom a lepšiemu dosahovaniu cieľov. EDA tiež zistil, že 
existujú uskutočniteľné a nákladovo efektívne postupy na zmiernenie zistených rizík – väčšina z nich sa už v niektorých 
programoch rozvoja vidieka vykonáva. Táto správa predkladá inventár možných osvedčených postupov súvisiacich s hlavnými 
rizikami. 

Dobrá koncepcia systémov je len prvým krokom. Dôležité je tiež, ako sa systémy budú vykonávať v praxi. EDA odporúča, aby 
Komisia a členské štáty začiatkom nového programového obdobia overili, či systémy fungujú účinne a efektívne, pokiaľ ide o 
riziká, na ktoré upozorňuje táto správa. 

Komisia tieto zistenia akceptuje a vyjadruje svoj zámer pracovať s členskými štátmi na zlepšovaní kontroly nákladov na rozvoj 
vidieka v ďalšej generácii programov rozvoja vidieka. 


