Návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj
(EFRR) 2014–2020
Shrnutí pro veřejnost
O CO SE JEDNÁ?

•

V Evropské unii existují mezi regiony velké rozdíly, co se týče rozvoje (HDP na osobu),
produktivity a zaměstnanosti. Úkolem Unie je tyto rozdíly vyrovnávat.

•

Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků EU sloužících k tomuto účelu je Evropský
fond pro regionální rozvoj (EFRR). Jeho úkolem je snižovat rozdíly mezi regiony, a to
podporou rozvoje a strukturálního přizpůsobení regionálních ekonomik. Sem patří také
hospodářská a sociální přeměna upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů.

•

EFRR je součástí politiky soudržnosti Unie, která je i nadále hlavní složkou finančního rámce
EU na období 2014–2020, jenž navrhuje Evropská komise. Unie za tím účelem uvolní značné
finanční prostředky.

•

Navrhované nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj na období 2014–2020
stanovuje jeho rozsah a investiční priority pro programy na regionální rozvoj.

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK?

•

Finanční prostředky z EFRR se budou poskytovat všem regionům EU. Za tvorbu rozvojových
programů a výběr projektů, které budou financovány, budou zodpovídat příslušné celostátní a
regionální orgány.

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?

•

Ambiciózních celoevropských cílů, jako jsou třeba cíle strategie Evropa 2020, lze dosáhnout
pouze tehdy, pokud budou plněny také na celostátní a regionální úrovni. Finanční prostředky
z EFRR pomáhají regionům s praktickým plněním těchto cílů.

CO SE PŘESNĚ ZMĚNÍ?
•

Na základě tohoto návrhu budou moci regiony využívat podporu z EFRR na plnění
omezeného počtu cílů, které jsou v souladu se strategií Evropa 2020.

•

Finanční prostředky z navrhovaného EFRR se budou využívat k rozvoji energetické účinnosti,
využívání obnovitelných zdrojů, inovacím a k podpoře malých a středních podniků. Nejméně
80 % podpory bude směřovat do vyspělejších regionů a alespoň 50 % do méně rozvinutých
oblastí. Ve všech regionech jsou stanovena minimální množství investic do energetické
účinnosti a obnovitelných zdrojů.

•

Na některé druhy projektů se finance z EFRR nebudou moci použít. Jde například o výrobu,
zpracování a prodej tabáku a tabákových výrobků nebo odstavení jaderných elektráren.

•

Zvláštní podpora bude věnována městům a jejich rozvoji. Návrh také počítá s vyčleněním
částky pro opatření na integrovaný udržitelný rozvoj měst a pro vytvoření příslušné platformy
pro výměnu osvědčených postupů mezi městy.

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST?

•

O návrhu Komise se bude nyní jednat s Evropským parlamentem a vládami členských států.
V platnost by měl vstoupit v roce 2013.
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