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Tento stručný prehľad politiky riadenia, plánovania a finančných nástrojov na podporu 
polycentrického rozvoja sa riadi týmito otázkami:

• Ako možno podporovať a využívať polycentrický rozvoj?

•  Aké sú prepojenia a synergie medzi odvetvovými politikami a polycentrickým územným 
rozvojom? 

• Aké sú nástroje a prístupy na podporu polycentrického rozvoja? 

Jej cieľom je poskytnúť argumenty a inšpiráciu na podporu polycentrického rozvoja tým, 
ktorí sa podieľajú na vývoji a realizácii politík regionálneho rozvoja, územnej agendy EÚ po 
roku 2020 a budúcej politiky súdržnosti EÚ. Tento stručný prehľad politiky sa snaží vzbudiť 
záujem nielen tradične angažovaných aktérov, ako sú tvorcovia politík, odborníci a akademici 
v oblasti plánovania a politiky, ale aj národných, regionálnych a miestnych politikov  
a subjektov riadenia, ako aj nových zainteresovaných strán zo súkromného sektora  
a organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych hnutí.

Tento stručný prehľad politiky vychádza z výsledkov nedávneho aplikovaného výskumu  
a cielených analýz, ktoré vykonali ESPON – Porovnávacia analýza systémov územného 
riadenia a priestorového plánovania v Európe (COMPASS), Regionálne stratégie pre trvalo 
udržateľný a inkluzívny územný rozvoj (ReSSI), Priestorová dynamika a strategické 
plánovanie v metropolitných oblastiach (SPIMA) a Myslenie a plánovanie v oblastiach 
územnej spolupráce (ACTAREA) – a štúdie Generálneho riaditeľstva pre regionálnu mestskú 
politiku (GR REGIO): Integrované územné a mestské stratégie. Ako vytvárajú EŠIF v rokoch 
2014 – 2020 pridanú hodnotu?

KĽÚČOVÝ ODKAZ POLITIKY

ESPON chápe polycentricitu ako relačnú koncepciu, 
ktorá podporuje regióny a mestá v spolupráci so sused-
nými územiami s cieľom prebádať spoločné silné stránky 
a podporiť funkčnejšie prepojenia a interakcie medzi 
miestami. Polycentrický rozvoj môže vytvoriť kritické 
množstvo spojením úsilia mestských centier a zároveň 
zabezpečiť vyváženejší rozvoj medzi regiónmi a koopera-
tívnejšie a funkčnejšie prepojenia medzi mestami a vidie-
kom.

Podpora polycentricity prostredníctvom spolupráce je v 
súčasnom prostredí zvyšovania vzájomnej závislosti 
medzi aktérmi a inštitúciami nanajvýš dôležitá. Výsledky 
cielených analýz ESPON – SPIMA, ReSSI a ACTAREA 
– dospeli k záveru, že neexistuje jediná vládna úroveň, 
ktorá by dokázala v plnej miere plniť súčasné sociálne, 
hospodárske a environmentálne výzvy. Polycentrický roz-

voj prispieva k vytváraniu novej kultúry verejnej politiky  
a verejnej činnosti tým, že uznáva podobnú územnú rea-
litu, zdieľa spoločné výzvy a hľadá integrované riešenia.

Uľahčenie územnej spolupráce a sietí smerom k polycen-
trickému rozvoju so zapojením veľkého počtu zaintereso-
vaných strán si pri definovaní nástrojov riadenia, plánova-
nia a financovania vyžaduje ďalší krok. Na tento účel je 
potrebné zrevidovať existujúce rámce politiky a vymedziť 
nové na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miest-
nej úrovni. 

Politika na podporu polycentrického rozvoja by sa mala 
zamerať skôr na rozvoj prepojení a sietí medzi územiami 
s podobnými výzvami – spojenými spoločnými záujmami 
– ako na rozvoj izolovaných území. Polycentrický rozvoj 
si vyžaduje udelenie privilégií a posilnenie schopnosti 
regionálnej a miestnej (subnárodnej a subregionálnej) 
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úrovne správy v Európe spájať sa do viacerých foriem. 
Hoci existuje mnoho iniciatív vertikálnej spolupráce, hori-
zontálna spolupráca je stále nedostatočne rozvinutá, 
najmä pokiaľ ide o potenciál horizontálnej integrácie fon-
dov. 

Väčšina analyzovaných prípadových štúdií ukazuje rôzne 
prístupy k vytváraniu sietí a spolupráci, ale všetky majú 
spoločnú územnú blízkosť medzi rôznymi zainteresova-
nými stranami, či už je fyzický obvod pevný a trvalý alebo 
nejasný a pružný. Rôznorodosť prípadov dokazuje, že 
prístupy tvrdého alebo mäkkého riadenia môžu prispieť k 
podpore polycentrického rozvoja a že keď sa kultúra spo-
lupráce stane súčasťou fungovania území a zaintereso-
vaných strán, už nezáleží na tom, či je riadiaca štruktúra 
právne formalizovaná alebo nie. 

Okrem toho, súčasné systémy plánovania (strategické aj 
priestorové) sa musia prispôsobiť potrebe usmerňovať 
vývoj v najvhodnejšom geografickom (funkčnom) roz-
sahu. To si vyžaduje začlenenie prístupu funkčného plá-
novania do rutiny plánovacích postupov verejnej správy  
a útvarov odvetvovej politiky.

Finančné nástroje by mali byť navrhnuté tak, aby podpo-
rovali vykonávanie stratégií navrhnutých pre funkčné 
oblasti a umožňovali uplatňovanie viacfondového, medzi-
odvetvového a partnerského prístupu s cieľom podporiť 
spoločné investičné iniciatívy. V tejto súvislosti by sa 
existujúce nástroje mali zjednodušiť a mala by sa zvýšiť 
ich flexibilita, čím by sa podporilo ich širšie využívanie a 
dosiahli by sa lepšie výsledky s obmedzenými zdrojmi.

Nakoniec, zložitosť a rozmanitosť situácií, ktoré spolu 
existujú v Európe, si vyžadujú hlbšie pochopenie súčas-
ných trendov a vplyvu, ktorý majú politiky – a najmä poli-
tiky EÚ – v praxi. Takéto chápanie a pochopenie musí 
prekonať zotrvačnosť v spôsobe, akým sa pozeráme na 
realitu a analyzujeme ju, navrhovať nové metodiky, zvy-
šovať „dostupnosť údajov“ a pravidelne zavádzať monito-
rovacie mechanizmy. Veľké dáta a inteligentné riešenia 
(využívajúce informačné a komunikačné technológie) sú 
potenciálne nástroje, ktoré sa musia nasadzovať demo-
kratickým, transparentným, zodpovedným a participatív-
nym spôsobom. Je potrebné získať viac poznatkov  
o vzájomnom vzťahu medzi morfologickou a funkčnou 
polycentricitou, a preto sa musia vykonať ďalšie štúdie.

1. 
Kľúčové výzvy 
Rôznorodosť územia môže byť argumentom na zjednote-
nie alebo rozdelenie v závislosti od zmýšľania jeho oby-
vateľov a politikov. V tejto súvislosti sa stáva rozhodujú-
cim polycentrický rozvoj. Ďalšia podpora je stále potrebná, 
ak sa snažíme o dlhodobé vytváranie sietí, spoluprácu a 
prepojenia medzi územiami. Tieto výzvy je potrebné zvá-
žiť a zohľadniť.

(I) Pochopenie a uvedomenie si potenciálu polycen-
trického rozvoja. Pojem polycentrický rozvoj, na prvý 
pohľad jednoduchý, je zložitý, s potenciálom byť interpre-
tovaný rôznymi spôsobmi alebo podceňovaný. Úroveň 
informovanosti a pochopenia prínosov územnej spolu-
práce v oblasti vytvárania sietí sa líši medzi akademikmi, 
medzi odborníkmi a medzi technickou a politickou úrov-
ňou verejnej správy. Miestne samosprávy často pochy-
bujú o spolupráci a vytváraní sietí, pretože sa obávajú 
straty autonómie pri rozhodovaní o svojom území. 

Zmena týchto postojov si vyžaduje posilnenie nástrojov 
politiky, vytvorenie priaznivých podmienok pre spoluprácu 
a rozšírenie výskumu a dostupných údajov s cieľom 
vytvoriť integrovanú víziu prínosov polycentrického roz-
voja. 

(II) Hlbšia integrácia medzi odvetvovými politikami a 
polycentrickým rozvojom. Polycentricita podporuje 
vytváranie sietí a spoluprácu medzi susednými územiami 
s cieľom vytvárať spoločné výhody pre rôzne politické, 
odvetvové a priestorové záujmy. 

Väčší dôraz sa kladie na vertikálnu ako na horizontálnu 
koordináciu a spoluprácu. Horizontálna koordinácia 
medzi štruktúrami riadenia a systémami, ktoré by podpo-
rili polycentrický rozvoj, sa ešte len musí dosiahnuť. 

Koncepcia územného plánovania ešte nezosúladila 
funkčné vzťahy medzi sociálno-ekonomickou a fyzickou 
dynamikou. Preto by mali byť oblasti činností a stratégie 
odborov vlády zodpovedných za územné plánovanie  
a odborov zodpovedných za hospodársky rozvoj (mohli 
by sa zahrnúť aj iné oblasti, ako napríklad ochrana život-
ného prostredia, sociálne otázky, doprava a mobilita) viac 
koordinované smerom k spoločnému cieľu.

(III) Záväzok a politické vedenie. Riadenie kolektívnej 
akcie si vyžaduje veľkú kapacitu na budovanie konsenzu 
a dlhodobý záväzok podporovaný silným politickým vede-
ním.
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Politický záväzok je dôležitý na zaručenie otvorenosti, 
účasti, zodpovednosti, účinnosti a súdržnosti, ako aj sta-
bility, aj keď sa politickí partneri môžu v priebehu procesu 
meniť. Politická angažovanosť je dôležitá na vytvorenie 
priaznivej arény pre dialóg a budovanie dôvery medzi 
zainteresovanými stranami.

Zapojenie politikov a iných vplyvných zainteresovaných 
strán do skutočnej spolupráce presahujúcej všeobecný 
diskurz a široký strategický prístup nie je jednoduchý pro-
ces. Existuje mnoho implicitných hierarchií, ako aj ideolo-
gických pozícií a zotrvačnosti, ktoré sú ohrozené sché-
mami spolupráce a koordinácie.

Nakoniec, riadenie rôznych časových období – politické 
cykly verzus spolupráca dostatočne dlho na to, aby sa 
dosiahol skutočný vplyv v praxi alebo hmatateľné 
výsledky – je takisto kľúčovou výzvou, ktorú je potrebné 
zohľadniť od samého začiatku pri navrhovaní procesu 
spolupráce.

(IV) Vyčlenené zdroje. V čase nedostatku a malého 
množstva zdrojov má polycentrický rozvoj potenciál uro-
biť viac s menším množstvom zdrojov. V tomto ohľade 
existujú dve výzvy, ktoré musí každá politika podporujúca 
polycentrický rozvoj zohľadniť: na jednej strane, ako lep-
šie integrovať programy a zdroje financovania na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni (napr. integrácia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre integro-
vaný územný rozvoj s inými vnútroštátnymi zdrojmi finan-
covania) a na druhej strane, ako lepšie integrovať odvet-
vovo zamerané fondy (napr. medziodvetvová integrácia 
fondov poľnohospodárskej politiky s fondmi na ochranu 
životného prostredia). Ďalšou výzvou v súvislosti s finanč-
nými zdrojmi je pridelenie pravidelných/stálych finanč-
ných prostriedkov zo strany národných, regionálnych a 
miestnych samospráv na dlhodobú územnú spoluprácu a 
vytváranie sietí.

2.  
Prístupy a nástroje na podporu polycentrického 
rozvoja
Mnohé európske štáty, mestá a regióny vyvinuli rôzne 
horizontálne a vertikálne projekty spolupráce týkajúce sa 
buď jednotlivých otázok spoločného záujmu, alebo šir-
ších strategických otázok. Dokladom toho je rozširovanie 
inštitucionálnych sietí, partnerských dohôd a vzájomných 
vzťahov v oblasti riadenia. 

Prístupy a nástroje riadenia
Nové mestské formy a usporiadania vznikli v dôsledku 
nepretržitej transformácie európskych miest zo sociál-
neho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska. 
Tieto transformácie ukazujú, že tradičné vládne úrovne 
čelia rastúcim ťažkostiam pri riešení de facto mesta a že 
sa musí určiť lepšie priestorové prispôsobenie dynamic-
kým a vyvíjajúcim sa výzvam mestského územného roz-
voja. V snahe nájsť východisko prispôsobením tradičných 
vládnych štruktúr de iure mesta novej realite existuje 
mnoho iniciatív medzi členskými štátmi, ktoré vidia 
miestne samosprávy spolupracovať a skúmať rôzne 
usporiadania oblastí územnej spolupráce, ako sú metro-

politné oblasti. Diskusia o lepšej úrovni riadenia priestoro-
vého prispôsobenia prebieha v celej Európe a uvedené 
riešenia sú založené buď na tvrdých prostriedkoch, alebo 
na nástrojoch mäkkého riadenia.

Rôznorodosť prípadov dokazuje, že prístupy tvrdého 
alebo mäkkého riadenia môžu prispieť k podpore poly-
centrického rozvoja a že keď sa kultúra spolupráce stane 
súčasťou fungovania území a zainteresovaných strán, už 
nezáleží na tom, či je riadiaca štruktúra právne formalizo-
vaná alebo nie. V prvom prípade budú oblasti územnej 
spolupráce zodpovedať pevnej územnej hranici, zatiaľ čo 
v druhom budú založené na tematickej logike v rámci 
folexibilnej hranice. Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, 
ktorý by preukázal, ktorý z nich je pri riešení medziodvet-
vových otázok účinnejší. Aktéri sa môžu rozhodnúť pou-
žívať mäkké prostriedky zo strategických dôvodov, napr. 
preto, že chcú organizovať koordináciu a riešiť identifiko-
vané výzvy bez toho, aby vytvorili dodatočnú formálnu 
štruktúru, ktorá zvyšuje inštitucionálnu zložitosť, alebo 
preto, že sa považujú za doplnkové k existujúcej a inštitu-
cionalizovanejšej spolupráci.
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Tabuľka 1 
Riadenie tvrdými a mäkkými prostriedkami, silné stránky a výzvy

Nástroje TVRDÉHO riadenia Nástroje MÄKKÉHO riadenia 

•  Prístup skôr zhora nadol charakterizovaný silnou  
štruktúrou riadenia „nariadenou“ zhora.

•  Viazané na právne postupy a zákonné, finančné a logické 
nástroje.

•  Identifikované hranice zahŕňajúce existujúce administratív-
ne štruktúry.

•  Prístup skôr zdola nahor a šitý na mieru. 
•  Na základe ad hoc dohôd o spolupráci a často tematických 

dohôd a iniciatív vychádzajúcich z projektov, ktoré nie sú 
právne formalizované.

•  Priestory s nejasnými hranicami, kde administratívne 
regióny neposkytujú primerané rámce pre „komunity 
zámerov“.

•  Zameranie na komunikáciu, koordináciu a vytváranie 
koalícií pre dialóg s ostatnými aktérmi.

SILNÉ STRÁNKY VÝZVY SILNÉ STRÁNKY VÝZVY

Podporujú uznanie štátu  
a legitimizujú oblasti 
územnej spolupráce, 
napríklad metropolitné 
oblasti, ako najvhodnejšie 
územné vyjadrenie de facto 
mesta.

Formálny štatút oblastí 
spolupráce nie je sám osebe 
dostatočný na to, aby sa 
koncepcia plánovania 
spolupráce uplatnila v praxi.

Zameriavajú sa najmä na 
identifikáciu, štruktúrovanie a 
podporu skupín zaintereso-
vaných strán na konkrétnom 
území, ktoré majú spoločnú 
víziu rozvoja.

Neexistujú žiadne priame 
finančné stimuly na regionál-
nej alebo federálnej úrovni 
spojené s vytváraním 
takýchto združení.

Otvárajú možnosť priamej 
interakcie s vnútroštátnou 
úrovňou.

Právne predpisy musia ísť 
ruka v ruke s reformami v 
bývalých inštitúciách vrátane 
ich jurisdikcie, spôsobilosti a 
identity a operačnej  
a politickej moci, ktorá im 
bola pridelená.

Je jednoduchšie zapojiť 
rôzne typy zainteresovaných 
strán, ako je súkromný sektor 
a komunitné organizácie, a 
nielen rôzne úrovne verejnej 
správy. 

Vyžadujú kultúru spolupráce, 
ktorá nie je nevyhnutne 
prítomná na všetkých 
územiach (kultúrne bariéry).

Prideľujú pravidelné/trvalé 
zdroje na územnú úroveň s 
kapacitou na riešenie 
základných služieb: doprava, 
odpadové hospodárstvo, 
polícia atď.

Vyžadujú si kultúrnu zmenu 
s cieľom prispôsobiť sa 
novým systémom spoluprá-
ce ako lepšej vertikálnej 
koordinácii mnohých 
zainteresovaných strán, 
ktorých sa to týka nielen 
priamo, ale aj nepriamo.

Určite ide o najflexibilnejšie a 
najprispôsobivejšie systémy 
v priebehu času.

Vyžadujú si vysokú úroveň 
politických, sociálnych a 
intelektuálnych schopností.

Sú v plnej miere orientované 
na priestorové prispôsobe-
nie, správnu mierku pre 
každú tému.

Môžu vytvárať trenice s 
formálnymi vládnymi 
štruktúrami, ak sa témy 
záujmu prekrývajú.Ich účinnosť ako mechaniz-

mu súdržného plánovania sa 
musí dokázať a preukázanie 
ich účinnosti si bude 
vyžadovať určitý čas.

Umožňujú rôzne formy 
spolupráce.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Tvrdý prístup zdola nahor, projekt Corona Verde, 
metropolitné mesto Turín

•  Cieľom projektu bolo vytvoriť sieť ekologických korido-
rov na prepojenie 12 rezidencií kráľovského domu 
Savojska zo sedemnásteho storočia. Vyvíjal sa 
dovtedy, kým sa vypracovanie strategického metropo-
litného plánu nestalo prioritou. 

•  Corona Verde prispieva k vytvoreniu novej vízie pre 
turínsku metropolitnú oblasť, zlepšuje inštitucionálnu 
schopnosť miestnej úrovne spolupracovať a pomáha 
rozvíjať súdržnú regionálnu stratégiu ochrany a zhod-
nocovania krajiny.

Tvrdý prístup zhora nadol, Národná stratégia pre 
vnútornú oblasť Valle Ossola, periférna oblasť

•  Projekt bol zameraný na implementáciu stratégie Stra-
tegia Nazionale Aree Interne (SNAI) v periférnej 
oblasti regiónu Piemont. 

•  SNAI, ktorá bola vyvinutá vo fáze silnej centralizácie 
pod technickým „dohľadom“ vlády, má výraznú príchuť 
prístupu zhora nadol a vyznačuje sa silnou štruktúrou 
riadenia nariadenou zhora.

•  Hlavným nástrojom realizácie iniciatívy je rámcová 
dohoda o projekte (PFA) podpísaná regiónom, miest-
nymi orgánmi a centrálnou koordinačnou správou.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Mäkké prostriedky, Švajčiarske akčné oblasti

•  Akčné oblasti (AO) sú zamerané na realizáciu švaj-
čiarskej priestorovej stratégie.

•  AO sú založené na sieťach miest a zameriavajú sa na 
špecifické územné aspekty metropolitných oblastí, 
polycentrických sietí alebo alpského a vidieckeho kon-
textu. AO uskutočňujú niekoľko odvetvových spolu-
prác medzi rôznymi územiami: kantónmi, obcami  
a krajinami. 

•  AO sú často organizované okolo hospodárskych, prie-
myselných a dopravných uzlov. Spolupráca sa zvy-
čajne zakladá na predchádzajúcej existujúcej spolu-
práci. Iniciatívy švajčiarskej nadregionálnej spolupráce 
– mäkká územná spolupráca – by tiež mohli napredo-
vať v implementácii akčných oblastí. 

Prístupy a nástroje plánovania
Zistenia SPIMA a COMPASS ukazujú, že od roku 2000 
došlo v mnohých členských štátoch k veľmi významnej 

reforme v štruktúre vlády a v rozdelení plánovacích prá-
vomocí medzi úrovne vlády. Napriek všetkým snahám  
o decentralizáciu a regionalizáciu plánovania sa súčasné 
systémy plánovania zdajú byť nedostatočné na vytvore-
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nie a udržanie koordinovaného polycentrického rozvoja 
vo všeobecnosti, a najmä plánovania metropol. 
Metropolitný prístup k plánovaniu ešte nie je pevne inšti-
tucionalizovaný a/alebo nie je úplne zakotvený v bežných 

postupoch plánovania oddelení verejnej správy a odvet-
vovej politiky. 

Aby bolo možné hlbšie preskúmať nástroje plánovania na 
podporu polycentrického rozvoja, je potrebné rozlišovať 
medzi strategickými a zákonnými nástrojmi plánovania.

Tabuľka 2 
Strategické a priestorové plánovanie, silné stránky a výzvy

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE 

•  Vypracováva spoločný strategický dokument alebo rámec 
pre konkrétne územie alebo so zreteľom na konkrétny 
problém.

•  Vytvára sekundárne rozhodovacie procesy pre širokú 
škálu aktérov, pričom často využíva silný miestny prístup.

•  Slúži ako strategický rámec pre plánovanie a realizáciu 
projektov integrovaných územných investícií (ITI), 
udržateľného mestského rozvoja (SUD) a miestneho 
rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

•  Realizuje sa prostredníctvom vypracovania regionálnych 
územných plánov, rámcových plánov a podrobných 
územných plánov obcí.

•  Národné vlády väčšinou poskytujú všeobecné smerovanie 
územného rozvoja a súbor pravidiel pre nižšiu úroveň 
vlády prostredníctvom usmernení, legislatívnych právomo-
cí (zákonov), stratégií a politík.

•  Nástroje územného plánovania, ktorých hlavným účelom 
je transformácia priestoru, zatiaľ nie sú prispôsobené tak, 
aby vyhovovali polycentrickému plánovaniu.

•  V oblasti územného plánovania existujú obmedzené a 
roztrieštené iniciatívy vo funkčnom mestskom meradle.

•  Zdá sa, že najmä súčasné inštitucionálne štruktúry 
územného plánovania nepostačujú na vytvorenie  
a zachovanie koordinovaného plánovania.

SILNÉ STRÁNKY VÝZVY SILNÉ STRÁNKY VÝZVY

Vedenie alebo iniciatíva môžu 
pochádzať od rôznych zaintere-
sovaných strán a spolupráca sa 
môže líšiť medzi verejným, 
verejno-súkromným, nezisko-
vým, zmiešaným alebo dokonca 
len súkromným sektorom.

Nástroje územného 
plánovania nie sú vždy 
priamo spojené s 
formálnym (zákonným) 
procesom rozhodova-
nia, najmä pokiaľ ide o 
územné plánovanie.

Obmedzujú výlučné práva 
vlastníkov pôdy v prospech 
verejného záujmu.

Koordinácia s inými plánmi 
na rôznych úrovniach 
plánovania je slabá.

Horizontálna a vertikálna 
spolupráca v rámci správy 
nemusí ísť hierarchickou cestou. 

Majú obmedzenú 
schopnosť ovplyvňovať 
iné nástroje plánovania 
a sú silne vystavené 
politickým zmenám.

Stanovujú pravidlá hry  
s cieľom poskytnúť právnu 
istotu.

Je ťažké zahrnúť sociál-
no-ekonomické a environ-
mentálne otázky.

Nástroje územného plánovania 
môžu ľahko začleniť alebo 
integrovať medziodvetvové 
otázky (sociálny, hospodársky 
rozvoj, životné prostredie, 
mobilita, rast miest atď.) a 
mnoho rôznych typov zaintereso-
vaných strán (napr. súkromný 
sektor, mimovládne organizácie, 
združenia komunít, odborové 
zväzy atď.).

Nástroje územného 
plánovania zamerané 
na iniciatívy vychádza-
júce z projektov nie sú 
trvalou formalizáciou 
metropolitnej oblasti 
alebo iného územného 
usporiadania.

Zástancami polycentrického 
rozvoja sú odborníci a pláno-
vači, ktorí sa podieľajú na 
definovaní nástrojov 
územného plánovania.

Koordinácia a spolupráca sú 
vnímané ako zasahovanie 
do autonómie obcí.

Nástroje územného plánovania 
uľahčujú dosiahnutie spoločných 
dohôd o konkrétnych otázkach.
Pokiaľ ide o rozšírenie počtu 
zahrnutých zainteresovaných 
strán, nástroje územného 
plánovania sú flexibilné a 
prispôsobiteľné, pretože sa môžu 
v priebehu času jednoducho 
vyvíjať.

S určitými výnimkami 
(konkrétne ITI) im 
chýbajú finančné zdroje.

V niektorých krajinách je 
zodpovednosť za územné 
plánovanie spojená so 
zdaňovaním (právo stavať a 
daň z nehnuteľností) na 
miestnej úrovni. To sa stáva 
skutočnou prekážkou 
spolupráce.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Strategické plánovanie, región severná Viedeň

•  Viedeň vykazuje rôzne územné usporiadania podpo-
rujúce spoluprácu a polycentrický rozvoj.

•  Väčšinou sa riadia odvetvovými politikami, ako je 
monitorovanie mestského rastu, integrovaná verejná 
doprava, odpadové hospodárstvo alebo hospodársky 
rozvoj. 

•  Základom strategického plánovania na tejto úrovni je 
Stadtregion+, ktorý tvorí 238 obcí. 

•  VOR (Verkehrsbund Ostregion) je integrovaný 
dopravný systém zdieľaný tromi regiónmi, ktorých 
celkový počet obyvateľov je takmer dvojnásobný  
v porovnaní s regiónom Stadtregion+. Funkčné väzby 
môžu do organizačného rámca zaviesť aj miestne 
samosprávy, ako napríklad odpadové hospodárstvo 
alebo hospodársky rozvoj. 

•  Vo Viedni nie sú oblasti územnej spolupráce spojené 
s jednou pevnou územnou konfiguráciou, ale sú 
výsledkom najlepšieho priestorového prispôsobenia 
sa každému cieľu alebo otázke spolupráce.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Priestorové plánovanie, Budapeštianska aglomerácia

•  Plánovanie pre Budapešť má skôr formálny charakter. 

•  Táto formálnosť je spôsobená najmä tým, že cieľom 
spolupráce medzi rôznymi inštitúciami a ostatnými 
partnermi bolo vypracovať tematické programy roz-
voja, ktoré majú byť základnými dokumentmi určujú-
cimi spoločné smery rozvoja a ktoré slúžia na identifi-
káciu a prípravu projektov realizovaných s finančnými 
prostriedkami Európskej únie.

•  Pred schválením vládou diskutoval o stratégiách  
a programoch a prijal ich rozhodovací orgán zložený 
z vedúcich predstaviteľov (starostov a delegátov) 
budapeštianskej miestnej samosprávy a 23 okres-
ných samospráv.

•  V posledných rokoch sa integrovaná stratégia rozvoja 
miest zavádza čisto experimentálne.

•  Tematické programy rozvoja ako nový nástroj pláno-
vania a spôsob spolupráce, akým boli vypracované, 
sa považujú za dobrý model následnej spolupráce na 
plánovaní na úrovni aglomerácií, ak je štatistický 
región stredného Maďarska rozdelený na dve samo-
statné jednotky NUTS2.  
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Stratégia inteligentnej špecializácie 
Medzi prístupmi a nástrojmi strategického plánova-
nia je stratégia inteligentnej špecializácie (S3) zameraná 
na budovanie konkurenčných výhod prostredníctvom 
rozvoja výskumných a inovačných silných stránok na 
území, ktoré zodpovedá jej obchodným potrebám, s cie-
ľom riešiť nové príležitosti a vývoj na trhu súdržným spô-
sobom. 

S3 nie je len vládna investičná stratégia, ale aj proces 
podnikateľského objavovania, v rámci ktorého sa prís-
lušné opatrenia spoliehajú na činnosti, ktoré posilňujú  
a zosúlaďujú regionálnu podnikateľskú víziu a znalosti 
(podnikateľské objavovanie), spájajú vedu a techniku a 
vedú k potenciálnemu rastu trhu. Vládni agenti neinves-
tujú priamo do odvetví a podnikov S3, ale podporujú trhy 
S3 prostredníctvom územných sietí a dohôd. Tento prí-
stup predstavuje posun v úlohe verejného sektora od 
tradičnej riadiacej vlády k uľahčovaniu.

Význam globálneho hospodárstva a inovačných sietí si 
vyžaduje regionálnu inovačnú politiku, ktorá presahuje 
regionálne a vnútroštátne hranice. S3 si vyžaduje určité 
kritické množstvo zdrojov – hospodárskych, akademic-
kých, sociálnych, finančných atď. – a preto veľmi často 
vyžaduje spoluprácu s inými územiami, aby sa maximali-
zoval potenciál zdrojov. Spolupráca v rámci S3 zahŕňa 
výmenu poznatkov, presadzovanie spolupráce a využíva-
nie synergií s iniciatívami v rámci S3 v iných krajinách a 
regiónoch. Tento prístup k vytváraniu sietí a spolupráci by 
sa mal vzťahovať na každý krok v hodnotovom reťazci od 
výskumu po komercializáciu a na všetkých príslušných 
aktérov rôznej veľkosti a naprieč odvetviami. 

Výskumné a inovačné stratégie pre inteligentnú špeciali-
záciu (RIS3) preto tvoria spoľahlivý nástroj na podporu 
polycentrického rozvoja prostredníctvom:

•  stimulácie vytvárania sietí a spolupráce na regionálnej 
úrovni s cieľom dosiahnuť kritické množstvo investič-
ných účinkov/vplyvov;

•  rozvoja nového „regionálneho myslenia“, ktoré zdôraz-
ňuje význam miestneho kontextu pre dosiahnutie účin-
nosti a rovnosti pri vykonávaní politík územného roz-
voja;

•  venovania pozornosti posilneniu konkurenčných výhod 
regionálnej špecializácie ako kľúčovému bodu pri 
zmierňovaní negatívnych účinkov vyplývajúcich z pro-
cesov globalizácie;

•  stimulácie súkromných investícií spolu s verejným 
financovaním podľa scenára obmedzených zdrojov na 
podporu polycentrického rozvoja.

Finančné prístupy a nástroje 
Financovanie je jednou z hlavných výziev podpory poly-
centrického rozvoja. Strategické plánovanie si vyžaduje 
najmä primerané finančné nástroje na zabezpečenie 
praktického vykonávania dohodnutých cieľov. Hlavným 
cieľom je lepšie zosúladiť územné potreby s možnosťami 
financovania prostredníctvom spoločných investičných 
iniciatív založených na dojednaniach o správe založenej 
na spolupráci a dohodách o strategickom plánovaní. 
Inými slovami, je to podpora realizácie miestnych inicia-
tív, ktoré sa opierajú o miestne znalosti a miestne vyvi-
nuté strategické rámce na uľahčenie endogénneho rastu 
v rámci území.

Z prehľadu toho, ako sa podporujú územné investície v 
období EŠIF 2014 – 2020 s viac ako 400 iniciatívami ana-
lyzovanými a zmapovanými medzi členskými štátmi EÚ v 
štúdii GR REGIO, vyplýva: Integrované územné a mest-
ské stratégie. Ako sa pridáva hodnota EŠIF v rokoch 
2014 – 2020, aby sa celkové pridelené finančné pro-
striedky na integrované miestne prístupy zvýšili? 
Používajú sa rôzne mechanizmy vykonávania, ktoré sú 
podporované celým radom finančných nástrojov. 
Najbežnejším vykonávacím mechanizmom je multitema-
tická prioritná os (PrAxis). Polovica celkového rozpočtu, 
ktorý je k dispozícii na stratégie podľa článku 7, bola pri-
delená na ITI. Priemerný rozpočet na nové finančné 
nástroje (ITI) je viac ako trikrát väčší ako na bežné 
nástroje (PrAxis). Je však potrebné ďalej zlepšovať nové 
finančné prístupy a nástroje, aby sa naďalej posilňovali 
stratégie spolupráce a integrácie pre regionálny/mestský 
rozvoj.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Inteligentná špecializácia, iniciatíva Vanguard 

•  Iniciatíva Vanguard rozvíja päť pilotných projektov  
v rôznych hospodárskych odvetviach.

•  Ide o neziskové združenie, ktorého hlavným cieľom je 
prispievať k hospodárskemu rozvoju a zamestnanosti v 
členských regiónoch prostredníctvom medziregionál-
nej spolupráce a spoločných investícií.

•  Snaží sa o vedenie vo forme podpory klastrov a regio-
nálnych ekosystémov so zameraním na inteligentné 
špecializácie v prioritných oblastiach pre transformu-
júce sa a rozvíjajúce sa priemyselné odvetvia, ktoré sa 
môžu realizovať vývojom systémov medziregionálnej 
spolupráce a viacúrovňového riadenia.

•  Členovia združenia Vanguard chcú prostredníctvom 
piatich pilotných schém a veľkých demonštrátorov 
budovať synergie a komplementárnosť v stratégiách 
inteligentnej špecializácie na podporu klastrov  
a klastrových sietí svetovej úrovne. 

•  Vanguard Inititive ASBL Board 2018: Brainport/Južné 
Holandsko, Južné Holandsko, Stredné Švédsko (repr. 
región Dalarna), región Lombardsko, Valónsko, 
Zuid-Holland, európska kancelária Skåne, región  
Emilia-Romagna, provincia Navarra, 
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Tabuľka 3 
Finančné nástroje, silné stránky a výzvy

Multitematická prioritná os (PrAxis) Operačné programy (OP) 

•  Najbežnejší mechanizmus implementácie.
•  Najjednoduchšia možnosť z hľadiska administratívnej 

záťaže.
•  Zvlášť atraktívne pre menšie programy.
•  Ponúka kontinuitu s existujúcimi a tradičnými prístupmi.
•  Možno kombinovať s operačnými programami financova-

nými z viacerých fondov.

•  Má tendenciu pokrývať veľké mestá a často sa zakladá na 
už existujúcich stratégiách.

•  Možno kombinovať s multifondmi PrAxis a ITI.

Integrované územné investície (ITI) SUD ITI a ITI, ktoré 
nie sú súčasťou SUD

Komunitne riadený miestny rozvoj (CLLD)

SILNÉ STRÁNKY

Schopnosť kombinovať financovanie z rôznych osí PrAxis a 
fondov.
Flexibilnejšie a pružnejšie reaguje na špecifické územné 
potreby.
Ponúka zastrešujúci nástroj, v rámci ktorého sa môžu 
organizovať štruktúry spolupráce.
Môže si dovoliť väčšiu viditeľnosť stratégie.

Zapojenie a podpora projektov miestneho rozvoja.
Potenciál pre vývoj inovačných projektov.
Zapája občanov do rozhodovania o projekte.
Podporuje väčšiu akceptáciu rozhodnutí o projektoch.

VÝZVY

Vnímaná zložitosť. Nedostatočná kapacita na miestnej úrovni.
Vnímaná zložitosť a zvýšená administratívna záťaž pri 
začleňovaní do stratégií SUD.
Nedostatok relevantnosti v dôsledku malého rozsahu 
financovania, pričom podobné nástroje už existujú.
Zdá sa, že integrácia CLLD a ITI je obmedzená.

MULTIFOND

•  Kombinácia rôznych fondov (z viacerých EŠIF) v rámci prístupu založeného na multifondoch umožňuje komplexnejší 
súbor integrovaných projektov s využitím prístupov ITI, PrAxis alebo OP.

•  Je ťažké integrovať finančné prostriedky na úrovni projektu.
•  Výzvy pre nástroje s multifondmi sú:
 – koordinácia medzi fondmi;
 – obmedzená prevádzková integrácia (rôzne kultúry);
 – používanie samostatných systémov implementácie (rôzne systémy monitorovania a indikátorov);
 – rôzne administratívne kultúry, pokiaľ ide o implementáciu fondov.

FINANČNÉ NÁSTROJE

•  Dva všeobecnejšie finančné nástroje sú nenávratné pôžičky a finančný program typu „fond fondov“ vrátane dlhového, 
mezanínového a kapitálového financovania MSP.

•  Zvyčajne sa používajú častejšie v prípade osí PrAxis ako v prípade prístupov ITI.
•  Výzvy pre finančné nástroje sú:
 –predpisy o štátnej pomoci;
 – slabá obchodná základňa;
 – nedostatok špecifických odborných znalostí v rámci štruktúr spolupráce.

INÉ FORMY FINANCOVANIA

•  Vnútroštátne verejné financovanie.
•  Iniciatívy verejného a súkromného sektora.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Nový finančný prístup, Metropolitná oblasť Brno 

•  Na metropolitnej úrovni neexistuje stála riadiaca  
štruktúra.

•  S cieľom formalizovať spoluprácu v rámci ITI bolo pod-
písané memorandum o spolupráci medzi mestom 
Brno, juhomoravským regiónom a piatimi najväčšími 
obcami vo vymedzenej MOB.

•  Celkovým cieľom stratégie je vytvoriť spoluprácu  
a partnerstvo medzi mestami a obcami, ktoré majú 
spoločné problémy a výzvy, a identifikovať strategické 
integrované projekty oprávnené na financovanie  
z EŠIF v súlade s týmito problémami a výzvami.

•  Kľúčovým faktorom úspechu zapojenia partnerov bola 
komunikácia s nimi v počiatočných fázach procesu 
navrhovania.

•  Financovanie z EŠIF je rozhodujúce pre úspech všet-
kých týchto iniciatív, pretože len v jednej z týchto inicia-
tív existuje doplnkový zdroj financovania zo štátneho 
rozpočtu.

•  Stratégia umožnila vytvárať nové mechanizmy v rámci 
týchto území na systematickom základe, v úzkej spolu-
práci a komunikácii medzi nimi. 
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12 ESPON // espon.eu

Stručný prehľad politiky // Riadenie, plánovanie a finančné nástroje na podporu polycentrického rozvoja



3. 
Odporúčania politiky
Nasledujúce kľúčové posolstvá sú prezentované pre štyri 
rôzne geografické úrovne – EÚ, národné, regionálne  
a miestne – odvodené z analýzy prípadových štúdií  
a osvedčených postupov nástrojov a prístupov prezento-
vaných v predchádzajúcej kapitole. 

Úroveň EÚ

Prostredníctvom politiky a právnych predpi-
sov
Navrhnúť opis politiky výhod polycentrického rozvoja  
a úlohy spolupráce medzi miestami ako spôsob, ako 
dosiahnuť väčšiu efektívnosť pri využívaní verejných 
zdrojov, širší geografický vplyv a väčšiu viditeľnosť politic-
kých intervencií.

Stanoviť využívanie nástrojov spoločného riadenia a plá-
novania ako podmienku podpory integrovaných investič-
ných iniciatív miest a regiónov.

Zintenzívniť koordináciu politík na úrovni EÚ v otázkach 
súvisiacich s oblasťami funkčnej spolupráce (napr. metro-
politné oblasti, cezhraničné oblasti, nadnárodné oblasti, 
mestské siete, prepojenia medzi vidiekom a mestom)  
a ako ich možno riešiť prostredníctvom programov EÚ.

Prostredníctvom financovania 
Zlepšiť vertikálnu koordináciu rôznych zdrojov financova-
nia a programov s cieľom zaručiť väčšiu súdržnosť 
programov na rôznych úrovniach riadenia a plánovania.

Uľahčiť horizontálnu koordináciu príspevkov z rôznych 
zdrojov financovania a programov na vykonávanie 
územne orientovaných stratégií.

Venovať viac pozornosti územnému vplyvu EŠIF s cieľom 
lepšie zosúladiť územné potreby s možnosťami financo-
vania.

Prostredníctvom budovania kapacít, územ-
ných dôkazov a výmeny poznatkov
Výraznejšie sa zaoberať nedostatočne preskúmaným 
javom vytvárania územných sietí, spolupráce a územ-
ného plánovania, najmä vplyvom odvetvových právnych 
predpisov EÚ a nástrojov financovania formovania územ-
nej správy a územného plánovania na regionálnej, metro-
politnej a miestnej úrovni (napr. právne predpisy v oblasti 
životného prostredia, energetiky, hospodárskej súťaže a/
alebo námorných záležitostí).

Poskytovať podporu a externé odborné znalosti vnút-
roštátnym, regionálnym a miestnym orgánom na organi-
záciu a vykonávanie nástrojov a prístupov na podporu 
polycentrického územného rozvoja. 

Pomáhať šíriť osvedčené postupy a vymieňať si poznatky 
o využívaní a prínosoch nástrojov spoločného riadenia  
a plánovania na podporu polycentrického rozvoja.

Vnútroštátna úroveň

Prostredníctvom politiky a právnych predpi-
sov
Vytvoriť zastrešujúci politický rámec a usmernenia s cie-
ľom posilniť zapojenie regionálnych a miestnych orgánov 
do spolupráce v oblasti riadenia a plánovania iniciatív na 
rôznych geografických úrovniach.

Podporovať využívanie rôznych nástrojov a prístupov na 
podporu polycentrického územného rozvoja v závislosti 
od vnútroštátneho kontextu, priorít a vízie dlhodobého 
rozvoja.

Kombinovať prvky zhora nadol a zdola nahor na podporu 
decentralizácie a združení regionálnych a miestnych 
orgánov. 

Zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť procesov spo-
lupráce medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a v prí-
pade potreby slúžiť ako neutrálny sprostredkovateľ na 
zosúladenie konfliktných záujmov.

Prostredníctvom financovania
Prideľovať finančné stimuly na podporu vytvárania sietí, 
spolupráce a prepojení medzi obcami 

Poskytovať finančné prostriedky územiam pod podmien-
kou, že zapojené regionálne a miestne orgány implemen-
tujú prístupy riadenia a plánovania smerom k polycentric-
kému rozvoju.

Prostredníctvom budovania kapacít
Poskytovať podporu a externé odborné znalosti vnút-
roštátnym, regionálnym a miestnym orgánom na organi-
záciu a vykonávanie nástrojov a prístupov na podporu 
polycentrického územného rozvoja. 

Pomáhať šíriť osvedčené postupy a vymieňať si poznatky 
o využívaní a prínosoch nástrojov spoločného riadenia a 
plánovania na podporu polycentrického rozvoja.
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Regionálna a miestna úroveň
Vychádzať z existujúcich tradícií spolupráce (napr. v 
oblasti prepravy, odpadového hospodárstva a ochrany 
životného prostredia).

Iniciovať postupy malého rozsahu zdola nahor s miest-
nymi aktérmi a umožniť rozvoj spolupráce smerom k 
novým oblastiam politiky (napr. od verejnej dopravy k 
biodiverzite alebo využívaniu pôdy).

Rozvíjať štruktúry spolupráce v počiatočnom štádiu plá-
novania. Takéto štruktúry musia mať zabudovanú flexibi-
litu, aby vyhovovali priestorovej dynamike územia a pri-
spôsobili sa meniacim sa inštitucionálnym faktorom.

Kľúčovou otázkou pre vývoj od krátkodobej spolupráce 
založenej na projektoch k dlhodobej spolupráci založenej 
na (strategickom alebo priestorovom) plánovaní je poli-
tická angažovanosť na regionálnej a miestnej úrovni.

Pochopiť výhody, ktoré môžu aktéri zdieľať, a to včasným 
uznaním vzájomnej závislosti medzi príslušnými aktérmi 
a vytváraním situácií prospešných pre obe strany. Pre 
rozvoj spoločných prístupov strategického a územného 
plánovania a pre predchádzanie odporu a konfliktom je 
rozhodujúci proces zapájania širokého spektra aktérov.

Dobre vyvinuté mechanizmy na zabezpečenie záväzku, 
ktoré kombinujú zapojenie vedúcich predstaviteľov do 
formálneho rozhodovacieho procesu so zapojením admi-
nistratívnych koordinátorov do procesu plánovania a 
zapojením volených rád na rôznych úrovniach vlády.

Pochopiť priestorovú dynamiku územia, berúc do úvahy 
nielen územný a fyzický rozmer, ale aj kľúčové sociál-
no-ekonomické a environmentálne vplyvy vývoja za hra-
nicami priestorových (mestských) plánov.

Zmeniť postoje plánovačov k polycentrickému rozvoju 
vytvorením priaznivého priestoru pre dialóg s cieľom 
pochopiť a zvážiť spoločné záujmy a výhody spolupráce. 
Tieto diskusné oblasti sa musia vyznačovať dôverou a 
vzájomným uznávaním legitímnych úloh zúčastnených 
subjektov.

Vykonávať strategické a odvetvové plánovanie, ktoré sa 
má implementovať do priestorového plánovania. Účinná 
súhra medzi rôznymi existujúcimi úrovňami štátnej správy 
by mohla byť pre polycentrické riadenie rozvoja rovnako 
účinná ako dodatočná úroveň štátnej správy venovaná 
tomuto účelu (napr. zosúladením a prepojením strategic-
kých a priestorových plánov).

Identifikovať vykonávacie nástroje počas procesu pláno-
vania s cieľom zabezpečiť dosiahnutie spoločných strate-
gických cieľov (napr. špecifické odvetvové plány, postupy 
a obmedzenia využívania pôdy, posúdenia uskutočniteľ-
nosti konkrétneho rozvoja v jednotlivých odvetviach).

Dôleťitým mechanizmom podpory rozhodovania politic-
kých orgánov je aj výmena poznatkov. Polycentrické plá-
novanie si vyžaduje interdisciplinárne vstupy od členov 
rôznych profesií, aby sa rozvinula integrovaná vízia roz-
voja územia.
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