EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND
Investície do ľudí 2007–2013
ESF – 8 %
Financovanie ESF v kontexte

Štrukturálne fondy
celkom – 35 %

Európska únia má v súčasnosti ročný rozpočet
približne 120 miliárd eur, čo je asi 1 % z celkového
HDP všetkých členských krajín dohromady. Z tohto
celoročného rozpočtu predstavujú štrukturálne
fondy pozostávajúce z Európskeho sociálneho
fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
Kohézneho fondu približne jednu tretinu.

EFRR a Kohézny fond
– 27 %

Iné výdavky EÚ
65 %

Samotný ESF sa približuje k 10 % celkového rozpočtu EÚ. ESF minie v období rokov 2007 – 2013 viac
ako 75 miliárd eur na vytvorenie ďalších a lepších
pracovných miest v Európe.

Rozpočet EÚ 2007–2013

Aké sú ciele ESF?

Regionálna konkurencieschopnosť
31 %

Relatívny blahobyt meraný podľa HDP na obyvateľa určuje,
či krajina alebo región spadá pod cieľ Konvergencia alebo cieľ Regionálna konkurencieschopnosť. Vyšší príspevok
z ESF získajú konvergenčné regióny – až do výšky 80 %
spoluﬁnancovania.

ESF

Konvergencia ESF
69 %

Iné výdavky
EÚ

EFRR a
Kohézny fond

Cieľ Konvergencia – ﬁnancovanie sa zameriava na zlepšenie
tvorby pracovných miest a zamestnaneckých príležitostí,
čím sa blahobyt a zamestnanosť v regióne približuje k priemeru EÚ.
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť – ﬁnancovanie sa
zameriava na podporu pracovnej sily a trhu práce v krajinách
a regiónoch za účelom vybudovania úspešného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré je schopné súťažiť v rámci
globálnej konkurencie.

Rozpočet EÚ 2007–2013

Čo podporuje ESF?
Na dosiahnutie svojich cieľov ESF ﬁnancuje
projekty a programy v šiestich špeciﬁckých
oblastiach, ktoré sú relevantné z hľadiska
vytvárania pracovných miest a pomoci pri ich
obsadzovaní pracovníkmi. Napríklad projekt
v rámci „zlepšenia sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb“ môže priamo reagovať na potreby odbornej prípravy pracovníčok z radov imigrantiek, zatiaľ čo iný projekt v rámci „zvyšovania
prispôsobivosti pracovníkov a ﬁriem, podnikov
a podnikateľov“ môže podporiť zdieľanie pracovných miest v spoločnostiach.
Podiel ﬁnancovania rôznych oblastí môže
v jednotlivých regiónoch a krajinách kolísať
v závislosti od priorít, hoci v konvergenčných
regiónoch sa zvyčajne bude klásť dôraz na
„posilnenie ľudského kapitálu“.

Mobilizovanie pre reformy v oblasti
zamestnanosti a inklúzie – 1 %
Posilnenie ľudského
kapitálu – 34 %

Posilnenie inštitucionálnej kapacity na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni
3%
Zlepšenie sociálnej inklúzie
znevýhodnených osôb – 14 %

Zvyšovanie prispôsobivosti
pracovníkov a ﬁriem, podnikov a
podnikateľov – 18 %

Viac informácií získate na stránke: http://ec.europa.eu/esf

Zlepšenie prístupu k
zamestnaniu a trvalá
udržateľnosť – 30 %
ESF 2007–2013

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

Investovanie do ľudí

Kto má úžitok z ESF?

5,0

Nezamestnaní alebo neaktívni

4,7

Ženy

3,2

Mladší ako 25 rokov

1,4

Starší ako 54 rokov

0,6

Etnické menšiny alebo migranti
Osoby so zdravotným postihnutím

0,3
Ročný priemer

Kam putujú financie z ESF?
Podiel z rozpočtu ESF, ktorý dostane každý členský štát, závisí od
viacerých faktorov. Väčšie členské
štáty s väčším počtom obyvateľov
dostanú viac ﬁnančných prostriedkov. Členské štáty s nižšou úrovňou
blahobytu dostanú takisto pomerne viac prostriedkov, ako aj tie, kde
je vyššia nezamestnanosť. V rámci
každého členského štátu môžu viac
ﬁnancií získať regióny, ktoré spadajú pod cieľ Konvergencia.
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Hoci nezamestnanosť môže postihnúť kohokoľvek,
niektoré skupiny sú zraniteľnejšie ako iné. Niektorí
ľudia si z rôznych dôvodov nájdu a udržia zamestnanie oveľa ťažšie. Napríklad starší pracovníci, ktorých dlhoročné skúsenosti sú podceňované, mladí
pracovníci, ktorí ešte skúsenosti len musia získať, či
matky, ktoré sa chcú vrátiť do pracovného procesu
a zistia, že ich schopnosti nezodpovedajú dobe.
Financovanie z ESF sa orientuje na tie osoby v spoločnosti, ktoré sú zraniteľnejšie voči nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu.

Miliardy eur
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Celkové výdavky ESF 2007–2013
Priemerne na obyvateľa v eurách
600

Koľko minie ESF na jednu osobu?
Lepšiu predstavu získame, ak porovnáme ﬁnancovanie z ESF
na jedného obyvateľa v členských štátoch. Týmto spôsobom sa
odstráni „efekt veľkosti“, podľa ktorého dostanú väčšie krajiny viac
ﬁnancií, a je možné pristúpiť k zmysluplnejšiemu porovnaniu.
Z grafu je zrejmé, že nové členské štáty dostávajú pomerne viac
prostriedkov z ESF, čo je v súlade s faktom, že ich ekonomiky musia
„doháňať“ staršie členské štáty a ich trhy práce sa musia preorientovať na výzvy globálneho hospodárstva. Na tomto príklade možno najlepšie vidieť „kohézny“ charakter ESF: ﬁnančné prostriedky
putujú do krajín a regiónov, ktoré ich najviac potrebujú s cieľom
zabezpečiť, aby celá EÚ napredovala ako celok.
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ESF 2007–2013

Viac informácií získate na stránke:
http://ec.europa.eu/esf

Európska komisia
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V miliónoch osôb

