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A 2020 utáni kohéziós politika 
Csehország szemszögéből

A kohéziós politika az EU 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós célkitűzései elérésének 
egyik legfontosabb eszköze. 
Nemcsak a regionális és nemzeti 
különbségek ellensúlyozásában 
segít a területi igények célirányos 
kezelésével, hanem az uniós 
beruházások gerincét is képezi.

2020-ra Csehország a 2004-es 
uniós csatlakozás óta körülbelül 
51,4 milliárd EUR értékű támo-

gatást kap, amely meglátszik az ország 
növekedésében és fejlődésében. Régió-
ink már vagy meghaladták az átlagos 
uniós fejlettségi szintet vagy gyorsan 
közelítenek hozzá. 

Ez megjelenik a jövőbeli kohéziós politika 
szakpolitikai keretére vonatkozó javaslat-
ban is. Csehország 3,5 milliárd EUR-val 
fog többet kapni a jelenlegi időszakhoz 
képest. Ugyanakkor a projekteknél 
nagyobb mértékben lesz szükség társfi-
nanszírozásra, és szigorúbb feltételek 
érvényesek, mint a kevésbé fejlett régi-
ókkal rendelkező országok esetében. 
Mindannyiunk előtt álló kihívás, hogy az 
alacsonyabb szintű finanszírozást minő-
ségi és jól előkészített beruházásokra 
használjuk fel.

Az első jelentős lépést februárban tettük 
meg, amikor Csehország kormánya elfo-
gadta a 2020 utáni kohéziós politika 
végrehajtásáról szóló nemzeti koncepciót. 

A dokumentum Csehország célkitűzé-
seit és prioritásait tartalmazza a követ-
kező időszakra vonatkozóan, valamint 
az operatív programok és azok irányító 
szerveinek szerkezetét.

Az új technológiák és az intelligens meg-
oldások támogatására összpontosítunk, 
különösen az integrált megoldások 
összefüggésében. Célunk a körforgásos 
gazdaság felé történő elmozdulás, hogy 
a különböző területeken végrehajtott 
beruházások egyszerre legyenek nyere-
ségesek és környezetbarátak. Ezenkívül 
az infrastruktúra korszerűsítése, az alter-
natív üzemanyagok bevezetése a köz-
lekedésben és a karbonszegény 
technológiák előmozdítása (az energia-
ágazatban, az iparban és a közlekedés-
ben egyaránt) ugyancsak kiemelt 
fontosságú lesz. Rendkívül fontosnak 

tartjuk az aszályok elleni intézkedéseket, 
különösen a megelőzésükre fordított 
erőfeszítéseket. 

Idén rengeteg tennivalónk van. Uniós 
szinten a jogszabályok finomhangolá-
sára és maximális konszenzusra van 
szükség annak érdekében, hogy az új 
időszak ne azzal kezdődjön, hogy már 
a korai szakaszban hatalmas a késés. 
A jövőbeli tárgyalásokat illetően Cseh-
ország többek között létfontosságúnak 
tartja a konszenzust a tematikus kon-
centrációval kapcsolatos szabályok 
vonatkozásában, amelyek jelenleg 
rendkívül szigorúak, valamint a pénz-
ügyi feltételeket illetően is – az uniós 
finanszírozás szintjének csökkentése és 
az N+2 kötelezettségvállalás-visszavo-
nási szabály jelentős problémákat 
okozna számunkra. 2019-ben nemzeti 
szinten a partnerségi megállapodás és 
az operatív programok feldolgozására 
összpontosítunk.  
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