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Luxemburg 1. júla 2021 

Finančné prostriedky EÚ 
pre cezhraničné regióny je 
potrebné lepšie zamerať 
Program Európskej územnej spolupráce (Interreg) je dlhodobo používaný nástroj politiky 
súdržnosti EÚ zameraný na podporu hospodárskeho rastu v pohraničných oblastiach. Podľa 
správy Európskeho dvora audítorov (EDA) programy spolupráce financované prostredníctvom 
programu Interreg mali jasné stratégie na riešenie existujúcich výziev v cezhraničných 
regiónoch. Potenciál využitia kapacity susedných regiónov, ktorých sa programy týkali, však 
obmedzili viaceré nedostatky vo vykonávaní programov Interreg a ich monitorovaní. 

Pohraničné regióny členských štátov často dosahujú horšie hospodárske výsledky než iné regióny. 
EÚ zaviedla programy na zníženie rozdielov v bohatstve a rozvoji jednotlivých regiónov. Jedným 
z takýchto programov je Interreg, ktorého cieľom je pomôcť pohraničným regiónom naplniť ich 
hospodársky potenciál a zároveň podporovať solidaritu medzi občanmi rôznych národov. Celkový 
rozpočet programu Interreg na programové obdobie 2014 – 2020 bol 10,1 mld. EUR. Na 
financovanie projektov spojených s vnútornými hranicami – približne 24 000 projektov 
financovaných prostredníctvom 53 programov spolupráce, ktoré sa vzťahujú na 59 % pevniny EÚ 
a 48 % jej populácie, bola využitá suma viac než 6 mld. EUR.  

„Hoci EÚ poskytuje osobitné finančné prostriedky na hospodársky rast v pohraničných oblastiach, 
ich potenciál zatiaľ nebol plne využitý,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. „Pokiaľ ide o vykonávanie programového obdobia 2021 – 2027, 
odporúčame programy spolupráce lepšie zamerať a pri stanovovaní poradia projektov, ktoré majú 
byť financované, uplatňovať prístup na základe prínosov“. 

Väčšina programov spolupráce, ktoré audítori preskúmali, vychádzala z analýzy potrieb 
dotknutých regiónov. Našli jasné prepojenie medzi navrhovanými cieľmi, plánovanými vstupmi 
a činnosťami a zamýšľanými výsledkami a dosahom. Programy spolupráce však nemôžu vyriešiť 
všetky problémy cezhraničných regiónov, pretože ich rozpočet je obmedzený. Orgány zodpovedné 
za programy nemali stanovené priority, ktoré by im umožnili zamerať sa na najaktuálnejšie 
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problémy susediacich regiónov. Niektoré tieto výzvy – napríklad otázky cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti – je tiež nutné podľa pravidiel riešiť na úrovni členských štátov.  

Ďalším problémom zisteným audítormi je absencia jasného oddelenia programov oprávnených 
na financovanie z programu Interreg od programov, ktoré by mohli byť financované z iných 
„hlavných“ programov politiky súdržnosti (napríklad Európskeho fondu pre regionálny rozvoj), čo 
vedie k situácii, keď by sa rovnaký druh operácií mohol financovať z viacerých zdrojov. Audítori 
našli aj projekty, ktorých cezhraničná povaha bola problematická, keďže požadovaná spolupráca 
medzi partnermi sa obmedzovala na predloženie spoločného návrhu projektu s cieľom zaistiť 
financovanie. Podľa audítorov je potreba zvýšenia pridanej hodnoty intervencií EÚ osobitne 
dôležitá, keďže rozpočet programu Interreg na obdobie 2021 – 2027 sa zníži. Zdôrazňujú potrebu 
zoraďovať projekty z hľadiska prínosu s cieľom zabezpečiť, aby boli schválené len najlepšie návrhy 
na financovanie, a predchádzať prekrývaniu s iným financovaním (napríklad nutnosť vyžadovať, 
aby sa spolufinancované projekty dopĺňali). 

Napokon audítori kladne hodnotia, že v dôsledku pandémie COVID-19 bolo prerušených alebo 
zrušených veľmi málo cezhraničných projektov, najmä preto, že v rámci programu Interreg boli už 
uzavreté zmluvy na vysoký podiel projektov. Účinok krízy bol však zreteľný a orgány zodpovedné 
za programy vyvinuli úsilie na podporu vykonávania zmluvných projektov. Orgány zároveň využili 
opatrenia v oblasti flexibility a zjednodušenia, ktoré EÚ ponúkla na zmiernenie dôsledkov 
pandémie, a to najmä pokiaľ ide o možnosť predĺžiť lehotu na dokončenie projektov alebo 
predložiť kľúčové dokumenty.  

 

Osobitná správa č. 14/2021: Spolupráca v rámci programu Interreg: potenciál cezhraničných 
regiónov Európskej únie zatiaľ nebol naplno využitý je dostupná na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu).  
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