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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 1300/2013 

zo 17. decembra 2013 

o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1084/2006 

Článok 1 

Zriadenie Kohézneho fondu a predmet úpravy 

1. Týmto sa zriaďuje Kohézny fond na účel posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie v záujme podpory udržateľného 
rozvoja. 

2. Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Kohézneho fondu a rozsah 
jeho pomoci, pokiaľ ide o cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti 
uvedeného v článku 89 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Článok 2 

Rozsah podpory z Kohézneho fondu 

1. Podpora z Kohézneho fondu, zabezpečujúca primeranú vyváže
nosť a podliehajúca špecifickým potrebám jednotlivých členských 
štátov, pokiaľ ide o investície a infraštruktúru, je určená na: 

▼C1 
a) investície do životného prostredia vrátane oblastí súvisiacich s udrža

teľným rozvojom a energetikou, ktoré predstavujú prínos pre 
životné prostredie; 

▼B 
b) TEN-T v súlade s usmerneniami prijatými nariadením (EÚ) 

č. 1315/2013; 

c) technickú pomoc. 

2. Kohézny fond nepodporuje: 

a) odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární; 

b) investície, ktorých cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov 
z činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES; 

c) investície do bývania s výnimkou tých, ktoré súvisia s podporou 
energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdro
jov. 

d) výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na 
trh; 

e) podniky v ťažkostiach, ako sú vymedzené v právnych predpisoch 
Únie o štátnej pomoci; 

f) investície do letiskovej infraštruktúry, ktoré nesúvisia s ochranou 
životného prostredia, alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné 
na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry 
na životné prostredie. 

▼B 
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Článok 3 

Podpora Kohézneho fondu pre projekty dopravnej infraštruktúry 
v rámci Nástroja na prepájanie Európy 

Kohézny fond podporuje projekty dopravnej infraštruktúry s európskou 
pridanou hodnotou, ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 
v celkovej výške 10 000 000 000 EUR v súlade s článkom 92 ods. 6 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Článok 4 

Investičné priority 

Kohézny fond podporuje v rámci tematických cieľov stanovených 
v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v súlade 
s vývojom potrieb a potenciálu rastu uvedených v článku 15 ods. 1 
písm. a) bode i) uvedeného nariadenia v partnerskej dohode, tieto inves
tičné priority: 

a) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sekto
roch prostredníctvom: 

i) podpory výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov; 

ii) podpory energetickej efektívnosti a využívania energie z obnovi
teľných zdrojov v podnikoch; 

iii) podpory energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie 
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejnej infra 
štruktúre vrátane verejných budov a v sektore bývania; 

iv) vývoja a zavádzania inteligentných distribučných systémov, 
ktoré sú prevádzkované s nízkym a stredným napätím; 

v) podpory nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä 
pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej 
mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy; 

vi) podpory využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple; 

b) podpora prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie 
rizika prostredníctvom: 

i) podpory investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov; 

ii) podpory investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečením 
ochrany pred katastrofami a vyvíjaním systémov zvládania katas
trof; 

▼B 
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c) zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov prostredníctvom: 

i) investovania do sektora odpadového hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť 
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investí
ciami nad rámec uvedených požiadaviek; 

ii) investovania do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, 
ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad 
rámec uvedených požiadaviek; 

iii) ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémo
vých služieb, a to aj prostredníctvom siete Natura 2000 a zelenej 
infraštruktúry; 

iv) prijatia opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných 
areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie 
miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie 
hluku. 

▼C1 
d) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových 

sieťových infraštruktúrach prostredníctvom: 

▼B 
i) podpory multimodálneho jednotného európskeho dopravného 

priestoru pomocou investícií do TEN-T; 

ii) vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlu
kových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútro
zemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multi
modálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme 
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility; 

iii) vývoja a modernizácie komplexných, interoperabilných železnič
ných systémov vysokej kvality a podpory opatrení na znižovanie 
hluku; 

e) posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zain
teresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom 
činností na posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej 
správy a verejných služieb spojených s implementáciou Kohézneho 
fondu. 

Článok 5 

Ukazovatele 

1. Spoločné ukazovatele výstupov stanovené v prílohe I k tomuto 
nariadeniu, programovo špecifické ukazovatele výsledkov a prípadne 
programovo špecifické ukazovatele výstupov sa používajú v súlade 
s článkom 27 ods. 4 a článkom 96 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

2. Pokiaľ ide o spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstu
pov, východiská sa stanovujú na nulu. Stanovia sa súhrnné kvantifiko
vané cieľové hodnoty pre tieto ukazovatele na rok 2023. 

▼B 

02013R1300 — SK — 20.12.2013 — 000.001 — 4



 

3. Pokiaľ ide o programovo špecifické ukazovatele výsledkov, ktoré 
sa týkajú investičných priorít, používajú sa pri východiskách najnovšie 
údaje a stanovujú sa ciele na rok 2023. Ciele môžu byť vyjadrené 
kvantitatívne alebo kvalitatívne. 

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 prijímať delego
vané akty s cieľom zmeniť zoznam spoločných ukazovateľov výstupov 
stanovených v prílohe I na účel úprav, v náležitých prípadoch na zaru 
čenie efektívneho posúdenia napredovania, pokiaľ ide o vykonávanie 
operačného programu. 

Článok 6 

Prechodné ustanovenia 

1. Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, 
vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komi
siou na základe nariadenia (ES) č. 1084/2006 alebo akéhokoľvek iného 
právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 
2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy 
sa naďalej uplatňujú po 31. decembri 2013 na uvedenú pomoc alebo na 
dotknuté operácie až do ich ukončenia. Na účely tohto odseku pomoc 
zahŕňa operačné programy a veľké projekty. 

2. Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe naria
denia Rady (ES) č. 1084/2006 ostávajú v platnosti. 

Článok 7 

Vykonávanie delegovania právomocí 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za 
podmienok stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 sa 
Komisii udeľuje od 21. decembri 2013 do 31. decembra 2020. 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť. 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európ
skemu parlamentu a Rade. 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 4 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európ
skemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace. 

▼B 
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Článok 8 

Zrušenie 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 tohto nariadenia, nariadenie (ES) 
č. 1084/2006 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014. 

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie 
a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II. 

Článok 9 

Preskúmanie 

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 
2020 v súlade s článkom 177 ZFEÚ. 

Článok 10 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverej
není v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch. 

▼B 
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PRÍLOHA I 

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV PRE KOHÉZNY FOND 

JEDNOTKA NÁZOV 

Životné prostredie 

Tuhý odpad tony/rok Zvýšená kapacita recyklácie odpadu 

Dodávka vody osoby Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou 
dodávkou pitnej vody 

Čistenie odpadových 
vôd 

populačný ekvivalent Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným 
čistením komunálnych odpadových vôd 

Prevencia a riadenie 
rizík 

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia 
protipovodňovej ochrany 

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia 
ochrany pred lesnými požiarmi 

Rekultivácia pôdy hektáre Celkový povrch rekultivovanej pôdy 

Príroda a biodiverzita hektáre Plocha biotopov podporených s cieľom 
dosiahnuť lepší stav ich ochrany. 

Energetika a zmena klímy 

Obnoviteľné zdroje MW Zvýšená kapacita výroby energie z obnovi
teľných zdrojov 

Energetická efektív
nosť 

domácnosti Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou 
podľa spotreby energie 

kWh/rok Zníženie ročnej primárnej spotreby energie vo 
verejných budovách 

používatelia Počet dodatočných používateľov energie napo
jených na inteligentné siete 

Zníženie emisií sklení
kových plynov 

tony CO 2 eq Odhadované ročné zníženie emisií skleníko
vých plynov 

Doprava 

Železnica kilometre Celková dĺžka nových železničných trás 

kilometre Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zreno
vovaných železničných tratí 

Cesty kilometre Celková dĺžka novovybudovaných ciest 

kilometre Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zreno
vovaných ciest 

Mestská hromadná 
doprava 

kilometre Celková dĺžka nových alebo zmodernizova
ných tratí pre električky alebo metro 

Vnútrozemské vodné 
cesty 

kilometre Celková dĺžka nových alebo zmodernizova
ných vnútrozemských vodných ciest 

▼B 
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PRÍLOHA II 

TABUĽKA ZHODY 

Nariadenie (ES) č. 1084/2006 Toto nariadenie 

Článok 1 Článok 1 

Článok 2 Článok 2 

Článok 3 — 

Článok 4 — 

— Článok 3 

— Článok 4 

— Článok 5 

Článok 5 Článok 6 

Článok 5a — 

— Článok 7 

Článok 6 Článok 8 

Článok 7 Článok 9 

Článok 8 Článok 10 

▼B 
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Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní 
článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej 

územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde 

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré poskytla 
Komisia zákonodarcom EÚ, že spoločné ukazovatele výstupov pre 
nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a naria
denie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku 
každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, 
ktorý zahŕňa hodnotenie expertmi Komisie a členských štátov, a v 
zásade sa očakáva, že zostanú stabilné. 

▼B 
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