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Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ
Celková odsúhlasená suma balíka vonkajších vzťahov EÚ na obdobie 20142020 je 51,419 mld. €.
Vo finančnom rámci 2014 – 2020 EÚ zameria svoju prácu s externými
partnermi na štyri politické priority:
• rozširovanie,
• susedstvo,
• spolupráca so strategickými partnermi,
• rozvojová spolupráca.

Rozdelenie finančných prostriedkov EÚ
Finančné prostriedky sú rozdelené medzi:
• Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II - Instrument for Pre-accession Assistance):
11,699 mld. €
• Európsky nástroj susedstva (ENI - European Neighbourhood Instrument): 15,433
mld. €
• Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI - Development Cooperation Instrument):
19,662 mld. €
• Nástroj partnerstva (PI - Partnership Instrument): 955 mil. €
• Nástroj stability a budovania mieru (IfSP - Instrument contributing to Stability and
Peace): 2,339 mld. €
• Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR - European Instrument
for Democracy & Human Rights): 1,333 mld. €

IPA II – Nástroj predvstupovej pomoci EÚ
IPA II (Instrument for pre-accession assistance) je programovým nástrojom Európskej
únie na realizáciu predvstupovej pomoci EÚ – podporu zavádzania politických,
ekonomických a inštitucionálnych reforiem prostredníctvom finančnej a technickej
asistencie v kandidátskych krajinách vrátane Chorvátska (člena EÚ od 1.7.2013) a u
potenciálnych kandidátov na vstup do EÚ:
•

•

kandidátske krajiny EÚ: Albánsko, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Turecko,
Island (aktuálne prehodnocuje vstup do EÚ) + Chorvátsko ako členská krajina EÚ
(pomoc môže využívať 2 roky od vstupu do EÚ)
potenciálne kandidátske krajiny EÚ: Bosna a Hercegovina, Kosovo

Spôsoby poskytovania podpory prostredníctvom IPA
• Bilaterálne programy pokrývajúce podporu jednej kandidátskej krajiny
• Programy cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a kandidátskymi
krajinami.

Spôsob realizácie Nástroja predvstupovej pomoci II
Pomoc v rámci IPA môže mať nasledovnú podobu:
•
•

•

investície, dodávky tovaru, obchodné kontrakty, granty, poskytované
prostredníctvom súkromných podnikateľských subjektov;
poskytnutie expertov štátnej a verejnej správy z členských štátov EÚ pre
kandidátsku krajinu (budovanie inštitúcií, zavádzanie európskej legislatívy do
národnej legislatívy a pod. formou twinningu, Taiexu);
finančná podpora rozpočtu kandidátskej krajiny.

Poskytovanie expertov v rámci programu IPA sa realizuje
formou Twinning alebo TAIEX projektov.

Ako sa zapojiť do verejných súťaží IPA II?
•

•

•
•
•

Na webstránke Európskej únie nájdete „Praktického sprievodcu postupmi
pri verejných zákazkách a grantoch v rámci vonkajšej činnosti EÚ“
(PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions).
Dokument obsahuje komplexné informácie relevantné pre všetkých
účastníkov výberových konaní (zadávateľa, uchádzača o grant, hodnotiteľa a
pod.), financovaných z prostriedkov EÚ:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
Postup pri verejných zákazkách pre každú kategóriu zmluvy je iný.
V rámci každej kategórie sa postupy líšia v závislosti od hodnoty zákazky.
Zmluvné pravidlá a postupy závisia aj na zdroji peňazí (rozpočet EÚ alebo
Európsky rozvojový fond – EDF/European Development Fund) a príslušnom
roku.

Výzvy na predkladanie návrhov a oznámenia o
verejných obstarávaniach
•

Všetky výzvy Európskej
komisie k finančným
nástrojom EÚ sú
pravidelne publikované v
anglickom, prípadne
francúzskom jazyku na
stránke:
https://webgate.ec.europa.eu
/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.
welcome&nbPubliList=15&or
derby=upd&orderbyad=Desc
&searchtype=QS

Výzvy na predkladanie návrhov a oznámenia o
verejnom obstarávaní
•

Aktuálne výzvy a všeobecné
informácie k projektom IPA sa
nachádzajú na webstránke
Podnikateľského centra Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahra
nici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

SRBSKO
Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 1 508 mil. Eur
Prioritné oblasti:
• Národný program reforiem na vstup do EÚ
• Socio-ekonomický a regionálny rozvoj
• Vzdelanie, zamestnanosť a sociálna sféra
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj

543 mil. eur
565 mil. eur
190 mil. eur
210 mil. eur

MACEDÓNSKO
Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 664.2 mil. Eur
Prioritné oblasti:
• Národný program reforiem na vstup do EÚ
205,9 mil. eur
• Socio-ekonomický a regionálny rozvoj (ochrana životného prostredia,
doprava, konkurencieschopnosť a inovácie)
298,8 mil. eur
• Vzdelanie, zamestnanosť a sociálna sféra
53,2 mil. eur
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj
106,3 mil. eur

ČIERNA HORA

Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 270,5 mil. Eur
Prioritné oblasti:
• Národný program reforiem na vstup do EÚ
99,2 mil. eur
• Socio-ekonomický a regionálny rozvoj (ochrana životného prostredia,
doprava, konkurencieschopnosť a inovácie)
90,8 mil. eur
• Zamestnanosť, sociálne politiky, vzdelanie, podpora rovnosti pohlaví
a rozvoj ľudských zdrojov
28,1 mil. eur
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj
52,4 mil. eur

TURECKO

Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 4 453,9 mil. Eur

Prioritné oblasti:
• Národný program reforiem na vstup do EÚ
1 581,4 mil. eur
• Socio-ekonomický a regionálny rozvoj (ochrana životného prostredia,
doprava, energetika, konkurencieschopnosť a inovácie)
1 525,3 mil. eur
• Vzdelanie, zamestnanosť a sociálna sféra
435 mil. eur
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj
912,2 mil. eur

ÚZEMIE KOSOVA

Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 645,5 mil. Eur
Prioritné oblasti:
• Demokracia a správa verejných záležitostí
111,3 mil. eur
• Právny štát a základné práva
123 mil. eur
• Energetika, konkurencieschopnosť a inovácie 235 mil. eur
• Zamestnanosť, sociálne politiky, vzdelanie, podpora rovnosti pohlaví
a rozvoj ľudských zdrojov
94,2 mil. eur
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj
79,7 mil. eur

ALBÁNSKO

Alokácia finančných prostriedkov:
• 2014 – 2020 649,4 mil. Eur

Prioritné oblasti:
• Demokracia a správa verejných záležitostí
223,5 mil. eur
• Právny poriadok a základné práva
97 mil. eur
• Socio-ekonomický a regionálny rozvoj (ochrana životného prostredia,
doprava, energetika, konkurencieschopnosť a inovácie)
168 mil. Eur
• Vzdelanie, zamestnanosť a sociálna sféra
69 mil. eur
• Poľnohospodárstvo a agrárny rozvoj
92 mil. eur

BOSNA A HERCEGOVINA

Alokácia finančných prostriedkov:

Strategický plán na obdobie 2014 – 2020 pre Bosnu a Hercegovinu zatiaľ nebol
schválený.

Financial Transparency System
•

•

Na webstránke Európskej únie nájdete
„Financial Transparency System“,
databázu obsahujúcu informácie o
všetkých prijímateľoch fondov z
rozpočtu EÚ, vyplatených priamo
Európskou komisiou (od 2007) a
Európskym rozvojovým fondom (od
2010):
http://ec.europa.eu/budget/fts/index
_en.htm

