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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
č. 1301/2013 

zo 17. decembra 2013 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných 
ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 

KAPITOLA I 

Spoločné ustanovenia 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ďalej len „EFRR“), rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ 
Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľ Európska územná spolu
práca a osobitné ustanovenia týkajúce sa podpory EFRR na cieľ Inves
tovanie do rastu a zamestnanosti. 

Článok 2 

Úlohy EFRR 

EFRR prispieva k financovaniu podpory, ktorej cieľom je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vyrovnávaním hlavných 
regionálnych rozdielov v Únii prostredníctvom udržateľného rozvoja 
a štrukturálneho prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane 
konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regió
nov. 

Článok 3 

Rozsah podpory z EFRR 

1. EFRR podporuje nasledovné činnosti s cieľom prispieť k inves
tičným prioritám stanoveným v článku 5: 

a) produktívne investície, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu 
►C1 udržateľných ◄ pracovných miest, prostredníctvom priamej 
pomoci na podporu investícií do MSP; 

b) produktívne investície bez ohľadu na veľkosť dotknutého podniku 
prispievajúce k plneniu investičných priorít podľa článku 5 ods. 1 
a 4 a v prípade, že uvedená investícia zahŕňa spoluprácu medzi 
veľkými podnikmi a MSP podľa článku 5 bodu 2; 

c) investície do infraštruktúry, ktorá občanom poskytuje základné 
služby v oblastiach energie, životného prostredia, dopravy a IKT; 

d) investície do sociálnej, zdravotnej, výskumnej, inovačnej, podnika
teľskej a vzdelávacej infraštruktúry; 

▼B
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e) investície do rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom fixných 
investícií do zariadenia a infraštruktúry, a to vrátane infraštruktúry 
v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu, služieb 
podnikom, podpory subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu 
a inovácií a investícií do technológie a aplikovaného výskumu 
v podnikoch; 

▼B 
f) vytváranie sietí, spolupráca a výmena skúseností medzi príslušnými 

regionálnymi, miestnymi, mestskými a ďalšími orgánmi verejnej 
správy, hospodárskymi a sociálnymi partnermi a príslušnými 
subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť uvedenými v článku 
5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, štúdie, prípravné opatrenia 
a budovanie kapacít. 

▼M1 
Investície do infraštruktúry v oblasti kultúry a udržateľného cestovného 
ruchu uvedené v prvom pododseku písm. e) tohto odseku sa považujú 
za malé a sú oprávnené na podporu, ak príspevok na operácie z EFRR 
nepresiahne 10 000 000 EUR. Uvedený strop sa zvýši na 
20 000 000 EUR v prípade infraštruktúry, ktorá sa považuje za kultúrne 
dedičstvo v zmysle článku 1 Dohovoru Unesco z roku 1972 o ochrane 
svetového a kultúrneho dedičstva. 

▼B 
2. V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa z EFRR môže 
podporovať aj spoločné využívanie zariadení a ľudských zdrojov 
a všetky typy cezhraničnej infraštruktúry vo všetkých regiónoch. 

3. Z EFRR sa nepodporuje: 

a) odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární; 

b) investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov 
z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES; 

c) výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na 
trh; 

d) podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch Únie 
o štátnej pomoci; 

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

Článok 4 

Tematické zameranie 

1. Tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a zodpovedajúce investičné priority stanovené 
v článku 5 tohto nariadenia, ku ktorým sa môže prispievať 
z prostriedkov EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestna
nosti, sa zameriavajú takto: 

a) v rozvinutejších regiónoch: 

i) najmenej 80 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 
prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; a 

▼M1
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ii) najmenej 20 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; 

b) v prechodných regiónoch: 

i) najmenej 60 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 
prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; 
ako aj 

ii) najmenej 15 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; 

c) v menej rozvinutých regiónoch: 

i) najmenej 50 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 
prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; 
a 

ii) najmenej 12 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa 
vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku 
bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Na účely tohto článku sa regióny, v ktorých HDP na obyvateľa použitý 
ako kritérium oprávnenosti v programovom období 2007 – 2013 bol 
nižší ako 75 % priemerného HDP v EÚ-25 v príslušnom období, 
a regióny so štatútom regiónu s postupným zastavením pomoci v progra
movom období 2007 – 2013, ktoré sú však oprávnené v rámci kategórie 
rozvinutejších regiónov uvedených v článku 90 ods. 2 písm. c) naria
denia (EÚ) č. 1303/2013 v programovom období 2014 – 2020, pova 
žujú za regióny s prechodným financovaním. 

Na účely tohto článku sa všetky regióny na úrovni NUTS II pozostá
vajúce výlučne z ostrovných členských štátov alebo ostrovov, ktoré sú 
súčasťou členských štátov, ktoré prijímajú podporu z Kohézneho fondu, 
a všetky najvzdialenejšie regióny, považujú za menej rozvinuté regióny. 

2. Odchylne od odseku 1 tohto článku môže byť minimálny podiel 
zdrojov EFRR vyčlenený pre istú kategóriu regiónu nižší, ako sa stano
vuje v uvedenom odseku, pod podmienkou, že sa toto zníženie kompen
zuje zvýšením podielu prideleného ostatným kategóriám regiónu. 
Výsledný súčet všetkých súm pre jednotlivé kategórie regiónov na 
národnej úrovni v rámci tematických cieľov stanovených v článku 9 
prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1300/2013, 
a tých, ktoré sú stanovené v článku 9 prvom odseku bode 4 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 nie je teda nižší ako suma na celoštátnej úrovni 
vyplývajúca z uplatnenia minimálnych podielov zdrojov EFRR stano
vených v odseku 1 tohto článku. 

▼B
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3. Odchylne od odseku 1 tohto článku sa môžu zdroje z Kohézneho 
fondu vyčlenené na podporu investičných priorít stanovených v článku 
4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1300/2013 započítať do minimálnych 
podielov stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) bode ii), 
písm. b) bode ii) a písm. c) bode ii) tohto článku. V takom prípade sa 
podiel uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. c) bode ii) tohto 
článku zvyšuje na 15 %. Uvedené zdroje sa prípadne vyčlenia 
pomerným dielom pre rôzne kategórie regiónov na základe ich relatív
neho podielu na celkovom počte obyvateľov dotknutého členského 
štátu. 

Článok 5 

Investičné priority 

EFRR podporuje nasledovné investičné priority 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 a stanovených 
v partnerskej dohode: 

1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií prostred
níctvom: 

a) rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na 
rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory 
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho 
záujmu; 

b) podpory investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvá
rania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu 
a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä 
podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu 
technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií 
verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení 
a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných 
projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených 
výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podpor
ných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel; 

2. zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 
prostredníctvom: 

a) rozšírenia širokopásmového pripojenia a zavádzania vysokorý
chlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií 
a sietí pre digitálne hospodárstvo; 

b) vývoja produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posil
nenia dopytu po IKT; 

c) posilnenia aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej 
kultúry a elektronického zdravotníctva; 

▼B
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3. zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom: 

a) podpory podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využí
vania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania 
nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubá
torov; 

b) vývoja a uplatňovania nových obchodných modelov MSP, 
najmä v rámci internacionalizácie; 

c) podpory vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj 
produktov a služieb; 

d) podpory kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych 
a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií; 

4. podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch prostredníctvom: 

a) podpory výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov; 

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

c) podpory energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verej
ných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore býva
nia; 

d) vývoja a zavádzania inteligentných distribučných systémov 
prevádzkovaných s nízkym a stredným napätím; 

e) 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; 

f) podpory výskumu, inovácie a zavádzania nízkouhlíkových tech
nológií; 

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

5. podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie 
rizika prostredníctvom: 

a) podpory investícií na prispôsobovania sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov; 

b) podpory investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť pred
chádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katas
trof; 

▼B



 

02013R1301 — SK — 02.08.2018 — 001.001 — 7 

6. zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov prostredníctvom: 

a) 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 týchto požiadaviek; 

b) 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 týchto požiadaviek; 

c) zachovania, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho 
dedičstva; 

d) ochrany a obnovy biologickej diverzity a pôdy a podpory 
ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 
2000 a zelených infraštruktúr; 

e) prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitali
zácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemysel
ných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), 
zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie 
hluku; 

f) podpory inovačných technológií zameraných na zlepšenie 
ochrany životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov 
v sektore odpadového a vodného hospodárstva a s ohľadom na 
pôdu alebo na zníženie miery znečistenia ovzdušia; 

g) podpory prechodu priemyslu na hospodárstvo efektívne využí
vajúce zdroje, podpory zeleného rastu, ekologických inovácií 
a riadenia environmentálneho správania vo verejnom 
i súkromnom sektore; 

7. podpora ►C1 udržateľnýej ◄ dopravy a odstraňovanie prekážok 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach prostredníctvom: 

a) podpory multimodálneho jednotného európskeho dopravného 
priestoru pomocou investícií do TEN-T; 

b) posilnenia regionálnej mobility prepojením sekundárnych 
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimo
dálnych uzlov; 

c) vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlu
kových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 
vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, 
multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme 
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility; 

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

▼B
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e) zlepšenia energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok 
prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, 
uskladňovania a prenosu energie a prostredníctvom integrácie 
distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 

8. podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej 
sily prostredníctvom: 

a) podpory vývoja podnikateľských inkubátorov a investičnej 
podpory samostatnej zárobkovej činnosti, mikropodnikov 
a zakladania podnikov; 

b) podpory rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním 
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre 
konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných 
regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírod
ných a kultúrnych zdrojov; 

c) podpory miestnych iniciatív v oblasti rozvoja a pomoci štruktú
ram, ktoré poskytujú komunálne služby, zameranej na tvorbu 
pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsob
nosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1304/2013 ( 1 ); 

d) investícií do infraštruktúry pre služby zamestnanosti; 

9. podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 
diskriminácii prostredníctvom: 

a) investícií do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociál
nym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionál
nych služieb na komunitné; 

b) poskytovania podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regene
rácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblas
tiach; 

c) poskytovania podpory sociálnych podnikov; 

d) záväzných investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vede
ného komunitou; 

▼M1 
e) podpory prijímania a sociálnej a ekonomickej integrácie 

migrantov a utečencov; 

▼B 
10. investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 

a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry; 

▼B 

( 1 ) ►C1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde, ktorým ◄ sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1081/2006 (Pozri stranu 470 tohto úradného vestníka).
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11. posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zain
teresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom 
činností posilňujúcich inštitucionálne kapacity a efektívnosť 
orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou 
EFRR a podporu činností v rámci EFRR na posilnenie inštitucio
nálnych kapacít a efektivity verejnej správy. 

Článok 6 

Ukazovatele cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti 

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

2. Pokiaľ ide o spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstu
pov, východiská sa stanovujú na nulu. Stanovujú sa súhrnné kvantifi
kované cieľové hodnoty pre uvedené ukazovatele na rok 2023. 

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

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijímať delego
vané akty, pokiaľ ide o zmenu zoznamu spoločných ukazovateľov 
výstupov stanovených v prílohe I, s cieľom vykonať úpravy v prípade, 
že je to odôvodnené na zabezpečenie účinného hodnotenia pokroku vo 
vykonávaní operačných programov. 

KAPITOLA II 

Osobitné ustanovenia o postupe pri špecifických územných 
charakteristikách 

Článok 7 

►C1 Udržateľný ◄ mestský rozvoj 

1. EFRR podporuje v rámci operačných programov 
►C1 udržateľný ◄ mestský rozvoj prostredníctvom stratégií, v ktorých 
sa stanovujú integrované činnosti na riešenie hospodárskych, environ
mentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré 
majú vplyv na mestské oblasti, pričom sa zohľadňuje podpora prepojení 
medzi mestom a vidiekom. 

2. Udržateľný rozvoj miest sa uskutočňuje prostredníctvom integro
vaných územných investícií uvedených v článku 36 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 alebo prostredníctvom osobitného operačného programu 
alebo osobitnej prioritnej osi v súlade s článkom 96 ods. 1 prvým 
pododsekom písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

▼B
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3. S ohľadom na svoju konkrétnu územnú situáciu každý členský štát 
vo svojej partnerskej dohode stanoví zásady výberu mestských oblastí, 
v ktorých sa majú uskutočniť integrované činnosti 
►C1 udržateľného ◄ mestského rozvoja, a stanoví orientačný 
príspevok na uvedené činnosti na národnej úrovni. 

4. Najmenej 5 % zdrojov EFRR vyčlenených na národnej úrovni 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa vyčlení na 
integrované činnosti udržateľného rozvoja miest, pričom mestá, subre
gionálne alebo miestne orgány zodpovedné za realizáciu udržateľných 
mestských stratégií (ďalej len „mestské orgány“) zodpovedajú za úlohy 
týkajúce sa minimálne výberu operácií v súlade s článkom 123 ods. 6 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, prípadne v súlade s článkom 123 ods. 7 
uvedeného nariadenia. Orientačné sumy, ktoré sa majú určiť na účely 
odseku 2 tohto článku, sa stanovia v príslušnom operačnom programe 
alebo príslušných operačných programoch. 

5. Riadiaci orgán rozhodne po konzultácii s mestským orgánom 
o rozsahu úloh, ktoré majú mestské orgány uskutočňovať, pokiaľ ide 
o riadenie integrovaných činností udržateľného rozvoja miest. Riadiaci 
orgán svoje rozhodnutie formálne zaznamená písomnou formou. 
Riadiaci orgán si môže ponechať právo uskutočniť konečné overenie 
oprávnenosti operácií skôr, než budú schválené. 

Článok 8 

Inovačné opatrenia v oblasti ►C1 udržateľného ◄ mestského 
rozvoja 

1. Na podnet Komisie sa môžu z EFRR podporovať inovačné opat
renia v oblasti udržateľného rozvoja miest v súlade s článkom 92 ods. 8 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Takéto opatrenia zahŕňajú štúdie a pilotné 
projekty s cieľom identifikovať alebo testovať nové riešenia, ktoré sú 
zamerané na problémy súvisiace s ►C1 udržateľným ◄ mestským 
rozvojom, ktoré majú význam na úrovni Únie. Komisia podporuje zapo
jenie príslušných partnerov uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 do prípravy a vykonávania inovačných opatrení. 

2. Odchylne od článku 4 tohto nariadenia sa môžu inovačnými 
činnosťami podporovať všetky činnosti nevyhnutné na splnenie tema
tických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 a príslušných investičných priorít stanovených v článku 5 
tohto nariadenia. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijímať delego
vané akty týkajúce sa stanovenia podrobných pravidiel týkajúcich sa 
zásad výberu a riadenia inovačných činností, ktoré má EFRR v súlade 
s týmto nariadením podporovať. 

Článok 9 

Sieť mestského rozvoja 

1. Komisia v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 
vytvorí sieť rozvoja miest na podporu budovania kapacít, vytvárania 
sietí a výmenu skúseností na úrovni Únie. Uvedená sieť pozostáva 
z mestských orgánov zodpovedných za realizáciu stratégií udržateľného 

▼B
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rozvoja miest v súlade s článkom 7 ods. 4 a 5 tohto nariadenia a z 
orgánov zodpovedných sa inovačné činnosti v oblasti udržateľného 
rozvoja miest v súlade s článkom 8 tohto nariadenia. 

2. Činnosti v rámci siete rozvoja miest dopĺňajú činnosti vykonávané 
v rámci medziregionálnej spolupráce podľa článku 2 bodu 3 písm. b) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 ( 1 ). 

Článok 10 

Oblasti s prírodným alebo demografickým znevýhodnením 

V operačných programoch spolufinancovaných z EFRR, ktoré sa vzťa
hujú na oblasti s vážnym a trvalým prírodným alebo demografickým 
znevýhodnením uvedené v článku 121 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013, sa osobitná pozornosť venuje riešeniu špecifických 
ťažkostí týchto oblastí. 

Článok 11 

Najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva 

Článok 4 sa nevzťahuje na osobitný dodatočný príspevok pre najsever
nejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva. Uvedený 
príspevok sa vyčleňuje na tematické ciele stanovené v článku 9 
prvom odseku bodoch 1, 2, 3, 4 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Článok 12 

Najvzdialenejšie regióny 

1. Článok 4 sa nevzťahuje na osobitný dodatočný príspevok pre 
najvzdialenejšie regióny. Uvedený príspevok sa použije na vyrovnanie 
dodatočných nákladov, ktoré sa viažu na osobitné charakteristiky 
a obmedzenia uvedené v článku 349 ZFEÚ a ktoré vzniknú v najvzdia
lenejších regiónoch pri podpore: 

a) tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013; 

b) služieb nákladnej dopravy a počiatočnej pomoci pre dopravné 
služby; 

c) operácií súvisiacich s obmedzeniami skladovania, nadmernými 
rozmermi a údržbou výrobných nástrojov a nedostatkom ľudského 
kapitálu na miestnom trhu. 

2. Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 1 sa môže 
použiť aj na podporu financovania prevádzkovej pomoci a výdavkov 
pokrývajúcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách 
vo verejnom záujme v najvzdialenejších regiónoch. 

▼B 

( 1 ) ►C1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 
17. decembra 2013 ◄ o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa 
Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(Pozri stranu 259 tohto úradného vestníka).
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3. Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania, je úmerná 
dodatočným nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 a ktoré vznikli 
prijímateľovi, len v prípade prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrýva
júcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo 
verejnom záujme a môže pokrývať celkové oprávnené náklady v prípade 
výdavkov na investície. 

4. Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku 
nefinancuje podporu: 

a) operácií, ktoré zahŕňajú produkty uvedené v prílohe I k ZFEÚ; 

b) pomoci pri prevoze osôb povolenej podľa článku 107 ods. 2 písm. a) 
ZFEÚ; 

c) oslobodenia od dane a sociálnych odvodov. 

5. Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a)a b) sa z EFRR môžu 
podporovať produktívne investície do podnikov v najvzdialenejších 
regiónoch bez ohľadu na veľkosť uvedených podnikov. 

6. Článok 4 sa nevzťahuje na podiel EFRR vyčlenený na Mayotte 
ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 ZFEÚ a najmenej 50 % 
uvedeného podielu EFRR sa vyčleňuje na tematické ciele stanovené 
v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3, 4 a 6 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013. 

KAPITOLA III 

Záverečné ustanovenia 

Článok 13 

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. 1080/2006 alebo akýchkoľvek iných 
právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc k 31. decembru 
2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy 
sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2013 na takúto pomoc alebo na 
dotknuté operácie až do ich ukončenia. Na účely tohto odseku zahŕňa 
pomoc operačné programy a veľké projekty. 

2. Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariade
nia Rady (ES) č. 1080/2006 ostávajú v platnosti. 

Článok 14 

Vykonávanie delegovania právomoci 

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

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4 
a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje od 21. decembra 2013 do 
31. decembra 2020. 

▼B
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3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhod
nutím 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 delego
vaných 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 6 ods. 4 a článku 8 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uply
nutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parla
mentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

Článok 15 

Zrušenie 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 tohto nariadenia, nariadenie (ES) 
č. 1080/2006 sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušuje. 

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

Článok 16 

Preskúmanie 

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

Článok 17 

Nadobudnutie účinnosti 

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

Článok 12 ods. 6 sa uplatňuje od 1. januára 2014. 

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 PODPORU Z EFRR 
V RÁMCI CIEĽA INVESTOVANIE DO RASTU A ZAMESTNANOSTI 

(ČLÁNOK 6) 

JEDNOTKA NÁZOV 

Výrobné investície 

podniky Počet podnikov, ktorým sa poskytuje 
podpora 

podniky Počet podnikov, ktoré dostávajú granty 

podniky Počet podnikov, ktoré dostávajú 
finančnú podporu inú ako granty 

podniky Počet podnikov, ktoré dostávajú nefi
nančnú podporu 

podniky Počet podporených nových podnikov 

EUR Súkromné investície zodpovedajúce 
verejnej podpore pre podniky (granty) 

EUR Súkromné investície zodpovedajúce 
verejnej podpore pre podniky (iné ako 
granty) 

ekvivalenty 
plných pracov
ných úväzkov 

Nárast zamestnanosti v podporovaných 
podnikoch 

Udržateľný 
cestovný ruch 

návštevy/rok Nárast v očakávanom počte návštev na 
podporovaných lokalitách kultúrneho 
a prírodného dedičstva a atrakcií 

Infraštruktúra IKT domácnosti Ďalšie domácnosti so širokopásmovým 
prístupom s rýchlosťou najmenej 30 
Mbps 

Doprava 

Železnica kilometre Celková dĺžka nových železničných 
tratí z toho: TEN-T 

kilometre Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 
zrenovovaných železničných tratí 
z toho: TEN-T 

Cesty kilometre Celková dĺžka novo vybudovaných 
ciest z toho: TEN-T 

kilometre Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 
zrenovovaných ciest z toho: TEN-T 

Mestská doprava kilometre Celková dĺžka nových alebo zrekon 
štruovaných tratí pre električky alebo 
metro 

▼B
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JEDNOTKA NÁZOV 

Vnútrozemské 
vodné cesty 

kilometre Celková dĺžka nových alebo zrekon 
štruovaných vnútrozemských vodných 
ciest 

Životné prostredie 

Tuhý odpad tony/rok Zvýšená kapacita recyklácie odpadu 

Dodávka vody osoby Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou 
dodávkou vody 

Čistenie odpado
vých vôd 

populačný ekvi
valent 

Zvýšený počet obyvateľov so zlep 
šeným čistením komunálnych odpado
vých vôd 

Prevencia 
a riadenie rizika 

osoby Populácia využívajúca opatrenia proti
povodňovej ochrany 

osoby Populácia využívajúca opatrenia 
ochrany pred lesnými požiarmi 

Rekultivácia pôdy hektáre Celkový povrch rekultivovanej pôdy 

Príroda a biodiver
zita 

hektáre Plocha biotopov podporených s cieľom 
dosiahnuť lepší stav ich ochrany 

Výskum a inovácia 

ekvivalenty 
plných pracov
ných úväzkov 

Počet nových výskumných pracovníkov 
v podporovaných podnikoch 

ekvivalenty 
plných pracov
ných úväzkov 

Počet výskumných pracovníkov pracu
júcich v zrekonštruovaných zariade
niach výskumnej infraštruktúry 

podniky Počet podnikov spolupracujúcich 
s výskumnými inštitúciami 

EUR Súkromné investície spojené s verejnou 
podporou v inovačných projektoch 
alebo projektoch výskumu a vývoja 

podniky Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové 

podniky Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové 

Energetika a zmena klímy 

Obnoviteľné 
zdroje 

MW Zvýšená kapacita výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov 

Energetická efek
tívnosť 

domácnosti Počet domácností so zlepšenou klasifi
káciou podľa spotreby energie 

kWh/rok Zníženie ročnej spotreby primárnej 
energie vo verejných budovách 

▼B
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JEDNOTKA NÁZOV 

používatelia Počet dodatočných používateľov 
energie pripojených k inteligentným 
sieťam 

Zníženie emisií 
skleníkových 
plynov 

tony CO 2 eq Odhadované ročné zníženie emisií skle
níkových plynov 

▼M1 

Sociálna infraštruktúra 

Starostlivosť 
o deti a vzdeláva
nie 

osoby Kapacita podporovaných zariadení 
starostlivosti o deti alebo vzdelávacej 
infraštruktúry 

Zdravotníctvo osoby Počet obyvateľov s prístupom k zlep 
šeným zdravotníckym službám 

Bývanie bytové jednotky Renovované obydlia 

bytové jednotky Renovované obydlia, z toho pre 
migrantov a utečencov (okrem záchyt
ných centier) 

Migranti 
a utečenci 

osoby Kapacita infraštruktúry na podporu 
prisťahovalcov a utečencov (inej ako 
bývanie) 

Špecifické ukazovatele urbánneho rozvoja 

osoby Populácia žijúca v oblastiach s integro
vanými stratégiami urbánneho rozvoja 

metre štvorcové Vytvorené alebo obnovené otvorené 
priestranstvá v urbánnych oblastiach 

metre štvorcové Postavené alebo zrenovované verejné 
alebo komerčné budovy v urbánnych 
oblastiach 

▼B
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PRÍLOHA II 

TABUĽKA ZHODY 

Nariadenie (ES) No 1080/2006 Toto nariadenie 

Článok 1 Článok 1 

Článok 2 Článok 2 

Článok 3 Článok 3 

— Článok 4 

Článok 4 Článok 5 

Článok 5 Článok 5 

Článok 6 — 

Článok 7 — 

— Článok 6 

Článok 8 Článok 7 

— Článok 8 

— Článok 9 

Článok 9 v 

Článok 10 Článok 10 

— Článok 11 

Článok 11 Článok 12 

Článok 12 — 

Článok 13 — 

Článok 14 — 

Článok 15 — 

Článok 16 — 

Článok 17 — 

Článok 18 — 

Článok 19 — 

Článok 20 — 

Článok 21 — 

Článok 22 Článok 13 

— Článok 14 

Článok 23 Článok 15 

Článok 24 Článok 16 

Článok 25 Článok 17 

▼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


