PRÍLOHY
EZÚS v právnych aktoch týkajúcich sa Európskej územnej
spolupráce
Európske zoskupenia územnej spolupráce boli ako inovačný právny nástroj zavedené nariadením Európskeho
parlamentu a Rady č. 1082/2006 z 5. júla 2006 za účelom uľahčovania územnej spolupráce a posilňovania
ekonomickej a sociálnej súdržnosti a to predovšetkým realizovaním projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie, z toho najmä v rámci programov Európskej územnej spolupráce. Vďaka svojmu
charakteru je to najlepšie prispôsobená právna forma, ktorá slúži na realizáciu cezhraničných projektov.
Prijaté v decembri 2013 nariadenia týkajúce sa kohéznej politiky Európskej únie na roky 2014 – 2020
zdôrazňujú úlohu EZÚS pri realizácii programov Európskej územnej spolupráce ako subjektov riadiacich
program alebo jeho časť, prípadne „jediných prijímateľov“ projektov.

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom
zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

Čl. 7, ods. 3
Úlohy EZÚS sa konkrétne obmedzujú v prvom rade na vykonávanie programov alebo projektov územnej
spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Európskeho sociálneho fondu a/alebo Kohézneho fondu.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa

mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide
o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa týka zlepšovania informovanosti a
článkov 4 a 4a nariadenia o EZÚS
Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia s tým, že vyvinú jednotnejšie úsilie zamerané na zvýšenie
povedomia inštitúcií a členských štátov s cieľom viac zviditeľniť možnosti využitia EZÚS ako dobrovoľného
nástroja, ktorý je dostupný pre územnú spoluprácu vo všetkých oblastiach politiky EÚ.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných

ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
motyw 32
Členské štáty by sa mali nabádať k tomu, aby funkcie riadiaceho orgánu zverili EZÚS alebo aby takéto
zoskupenie poverili zodpovednosťou za riadenie tej časti programu spolupráce, ktorá sa vzťahuje na územie
patriace do tohto EZÚS.

čl. 7 ods. 1 c)
(ii) podpory výmeny skúseností s cieľom posilniť účinnosť programov a opatrení v oblasti územnej spolupráce
ako aj prostredníctvom využívania EZÚS podľa článku 2 bode 3 písm. c);
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čl. 2
V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa z EFRR podporujú tieto zložky:
3) medziregionálna spolupráca na posilnenie účinnosti politiky súdržnosti prostredníctvom podpory:
c) výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom a šírením osvedčených postupov a inovačných prístupov v
súvislosti s uplatňovaním opatrení a programov spolupráce, ako aj s vyžívaním EZÚS;

čl. 9
Spoločný akčný plán
Pokiaľ sa spoločný akčný plán uvedený v článku 104 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva v rámci
zodpovednosti EZÚS ako prijímateľa, zamestnanci spoločného sekretariátu programu spolupráce a členovia
valného zhromaždenia EZÚS sa môžu stať členmi riadiaceho výboru uvedeného v článku 108 ods. 1
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členovia valného zhromaždenia EZÚS netvoria v rámci tohto riadiaceho
výboru väčšinu.
čl. 11
Integrované územné investície
Pokiaľ ide o programy spolupráce, sprostredkovateľský orgán zodpovedný za vykonávanie riadenia a
uskutočňovanie integrovaných územných investícií uvedených v článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č.
1303/2013 je buď právny subjekt zriadený podľa práva jednej zo zúčastnených krajín za predpokladu, že ho
zriadili orgány verejnej moci alebo sú ním subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín, alebo je ním EZÚS.
čl. 12 ods. 3
Bez ohľadu na odsek 2, môže byť EZÚS alebo iný právny subjekt zriadený podľa zákonov jednej zo
zúčastnených krajín jediný prijímateľ podpory operácie za predpokladu, že ho zriadili verejné orgány alebo
subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín v prípade cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce alebo z
najmenej troch zúčastnených krajín v prípade medziregionálnej spolupráce.
čl. 22
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, môžu využiť EZÚS na to, aby ho poverili
zodpovednosťou za riadenie uvedeného programu spolupráce alebo jeho časti, najmä zveriť mu povinnosti
riadiaceho orgánu.

4) Dokument Ministerstva regionálneho rozvoja zo 4. 10. 2012 Programy cezhraničnej spolupráce za

účasti Poľska v perspektíve o roku 2014 – 2020
Poľsko predpokladá využitie zoskupení ako inštitúcií zodpovedných za realizáciu projektov územnej
spolupráce. Avšak pri zohľadnení náročnej formy predpisov EÚ týkajúcich sa zoskupení a skutočnosti, že
v Poľsku chýbajú skúsenosti v rozsahu činnosti EZÚS, Poľsko neplánuje v perspektíve 2014 – 2020 poveriť ich
funkciou Riadiaceho orgánu programov Európskej územnej spolupráce, ale bude podporovať zakladanie
EZÚS za účelom riadenia implementácie projektov.

5) Partnerská dohoda 2014 – 2020 s Poľskom prijatá Európskou komisiou dňa 23. 5. 2014
Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) zakladané pri účasti partnerov z Poľska by sa mali
čoraz aktívnejšie podieľať na programoch EÚS. Zoskupenia ako inštitúcie s nadnárodným charakterom
umožnia realizáciu vysoko inštitucionalizovaných medzinárodných aktivít. Právne predpisy EÚ veľmi široko
určujú potenciálny rozsah aktivít EZÚS, ktorý presahuje tiež cieľ EÚS. V rámci programov EÚS za účasti
Poľska sa bude úloha zoskupení prejavovať v realizácii projektov, je možné poveriť EZÚS riadením strešného
projektu, ktorý umožní implementovať mikroprojekty.

6) Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 Európskou komisiou dňa 20. 6. 2014
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V rámci programov nadnárodnej spolupráce je potrebné vo väčšej miere zapájať do partnerstiev aj Európske
zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“). V rámci územnej spolupráce budú naďalej podporované
EZÚS s cieľom uľahčovať a podporovať prípravu spoločných strategických a programových dokumentov
územnej spolupráce, aktivity smerujúce k rozvoju územných špecifík s dôrazom na rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva a vytváranie partnerstiev.

