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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2019
zo dňa 20. 09. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje

A

A.1
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) za účelom
realizácie projektu „RegioCoop SK-AT – Regional Cooperation SK-AT “ v rámci Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020;
A.2

vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t.j. 16 250,00 EUR;

A.3
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja;
A.4
Dohodu o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, pre projekt
„RegioCoop SK-AT – Regional Cooperation SK-AT “

B

ukladá

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
B.1
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na financovanie projektových aktivít
v rozpočte BSK na roky 2020 – 2022 vo výške 325 000,00 EUR pri vlastnom spolufinancovaní
5% t. j. vo výške 16 250,00 EUR.
Termín: 31. 12. 2019
B.2
zabezpečiť udržateľnosť projektu po jeho ukončení v zmysle pravidiel Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 – 2020 vyčlenením finančných
prostriedkov v rozpočte BSK, v programe 1.3 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov.
Termín: každoročne k 31. 12.
B.3
zabezpečiť podpis Dohody medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre
projekt „RegioCoop SK-AT – Regional Cooperation SK-AT“ v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, štatutárnym zástupcom
Bratislavského samosprávneho kraja.
Termín: 15. 10. 2019

Dôvodová správa
Predmetom predkladaného materiálu je návrh na schválenie predloženia žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku v rámci otvorenej výzvy programu spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 vyhlásenej dňa 09.12.2016 do šiesteho kola
výzvy najneskôr do 30.11.2019.
Tento projekt prispeje k napĺňaniu programového vyhlásenia Bratislavského
samosprávneho kraja ako aj Akčného plánu OSÚRaRP_33 „Presadzovanie kľúčových
priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+“, keďže napomáha presadzovať silné
postavenie regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky po roku 2020
a zároveň chce prispieť k zjednodušeniu kohéznej politiky z oblasti cezhraničných programov
pre prijímateľov.
Zloženie partnerstva je nasledovné:

Vedúci partner (nositeľ projektu):
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Partneri projektu:
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
NÖ.Regional.GmbH
Strategický partner:
Hlavné mesto SR Bratislava

Projekt „RegioCoop SK-AT“ nadväzuje na vytvorené platformy pre cezhraničnú výmenu
skúseností a regionálny kooperačný manažment medzi organizáciami zo Slovenskej republiky
a Rakúska. Je synergickým projektom k projektu RECOM SKAT, v ktorom Bratislavský
samosprávny kraj aktívne participoval a ConReg SK-AT, v ktorom je už len strategickým
partnerom. Celkovým cieľom je ďalšie prehĺbenie, efektívnejšie zacielenie a správne
nastavenie súčasnej a budúcej spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom
na samosprávne zložky. To sa dosiahne prostredníctvom posilnenia spolupráce a kapacít
cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie prihraničných oblastí
medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov
budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020. Projekt je zameraný
na inštitúcie verejnej správy, najmä samosprávy, pretože vystupujú ako motor spolupráce
a podporujú vznik nových a udržiavanie vytvorených partnerstiev ďalších subjektov na svojom
území. Projekt napomáha nadefinovať strategické témy spolupráce za účelom dosiahnutia
efektívnejšej spolupráce v kľúčových oblastiach pre všetkých aktérov v prihraničnej oblasti,
prehĺbiť už existujúce oblasti spolupráce a zlepšiť kohéziu v dotknutých oblastiach.
Definovanie strategických tém a podpora tvorby nových projektov v týchto oblastiach
umožní lepšie zacielenie finančnej podpory programu a ich udržateľnosť v novom
programovom období po roku 2020+. Definovanie nových, inovatívnych modelov

spolupráce umožní nastavenie Fondu malých projektov, návrhy pre vznik prvého slovenskorakúskeho Európskeho združenia územnej spolupráce.
Počas projektu bude analyzovaná verejná mienka o pohraničnej spolupráci, bude vytvorený
manuál pre žiadateľov a prijímateľov, dotazník spokojnosti, analyzované budú inovatívne
modely budúcej spolupráce. Zároveň bude organizovaných viacero podujatí ako kick-off
meeting, pracovné stretnutia, workshopy, road-shows, sieťové stretnutia a záverečná
konferencia.
Úlohy BSK v projekte
Bratislavský samosprávny kraj bude v projekte vystupovať ako projektový partner a bude
sa zapájať do všetkých pracovných balíčkov. Bude taktiež vedúcim partnerom pre dva
projektové balíčky: PB 5- Analýzy a PB 6 – Školenia. BSK zabezpečí prieskum verejnej mienky
o pohraničnej spolupráci, pripraví manuál pre prijímateľov a žiadateľov, zanalyzuje modely
budúcej spolupráce – analýza Fondu malých projektov a analýza Európskeho združenia
územnej spolupráce. BSK zabezpečí školenia o projektovom manažmente v kontexte
cezhraničnej spolupráce pre subjekty na svojom území. Zástupcovia projektového tímu BSK
sa budú zúčastňovať na workshopoch, sieťových stretnutiach a pracovných stretnutiach,
pričom bude zodpovedať za organizáciu jedného projektového stretnutia. BSK bude zároveň
zodpovedať za organizáciu záverečného projektového podujatia.

Výsledkom projektu bude udržateľná spolupráca samospráv z oboch strán hranice
zameraná na kľúčové cezhraničné oblasti; vyškolení žiadatelia, kvalitnejšie projekty
a príspevok samospráv k lepšiemu nastaveniu nového programového obdobia po roku
2020.
Projekt je zameraný na širšie spektrum cieľových skupín. Hlavnými cieľovými skupinami
sú samosprávy z oprávneného územia Slovenskej republiky a Rakúska, iné inštitúcie
verejného sektora, neziskové organizácie, občianskej združenia a ďalšie subjekty so záujmom
o slovensko-rakúsku cezhraničnú spoluprácu a občania v prihraničných sídlach.
Aktivity a zapojenie partnerov
BSK bude zapojený do každého projektového balíka ako projektový partner, v dvoch
prípadoch bude vystupovať ako vedúci partner projektového balíka
1. Projektový manažment (zasadnutia riadiacej skupiny projektu, zasadnutia pracovnej
skupiny projektu)
Zapojení partneri: RMB, BSK, TTSK, NO
2. Publicita a komunikácia (kick-off podujatie, tlačové správy, workshopy, propagačné
materiály, záverečná konferencia)
Zapojení partneri: RMB, BSK, TTSK, NO
3. Sieťovanie (tematické workshopy, road shows)
Vedúci partner: RMB
4. Definícia strategických tém v pohraničnej oblasti (prieskumy verejnej mienky, dotazník)
Vedúci partneri: TTSK, NO
5. Analýzy (analýzy modelov budúcej spolupráce)
Vedúci partner: BSK

6. Tréningy (školenia pre záujemcov z radov obcí, záujmových skupín, neziskových
organizácií a pod. o príprave a tvorbe úspešného projektu v podmienkach Programu
Interreg SK-AT)
Vedúci partner: BSK

Udržateľnosť výstupov bude zabezpečená spoluprácou zapojených inštitúcií, zdieľaním
výstupov projektu a po ukončení projektu na základe ďalšej spolupráce projektových partnerov
s využitím vlastných zdrojov. Administratívne kapacity budú ďalej spolupracovať na základe
kontaktov vytvorených prostredníctvom projektu. Nové komunikačné kanály vytvorené
prostredníctvom projektu umožnia ďalšiu spoluprácu nielen zapojených inštitúcií a ich
kmeňových zamestnancov ale aj previazanosť aktérov z cezhraničnej oblasti. Výstupy projektu
vo forme analýz budú slúžiť ako podklady pri vytváraní nového programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2021-2027.
Program Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020 poskytuje
v prípade úspešnosti projektu financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
pre samosprávy vo výške 85 % zo žiadaných výdavkov, pričom sa jedná o refundáciu.
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavuje 10 % z celkových žiadaných výdavkov
na projekt. Cieľom partnerov je uchádzať sa o prostriedky do 6. hodnotiaceho kola výzvy
Programu, ukončenie ktorého je plánované najneskôr na koniec novembra 2019.
Výsledok o úspechu/neúspechu projektu môžeme očakávať v 1Q roku 2020. V prípade
schválenia projektu bude nasledovať podpísanie Dohody o partnerstve, Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku z EFRR a Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
zo štátneho rozpočtu SR v 2Q 2020. Začiatok implementácie projektu je plánovaný od januára
roku 2020.
Celková výška rozpočtu všetkých spolufinancujúcich partnerov na 3 ročnú dĺžku trvania
projektu (36 mesiacov) nepresiahne 1 300 000 €, z čoho rozpočet Bratislavského
samosprávneho kraja je plánovaný vo výške 325 000 €, pri povinnom spolufinancovaní
z vlastných zdrojov vo výške 5 % t. j. 16 250 €. Výška nenávratného finančného príspevku
z EFRR predstavuje 85 % z celkových žiadaných výdavkov na projekt – t. j. 276 250 €. Výška
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 10 % z celkových žiadaných
výdavkov na projekt – t. j. 32 500 €.

Projektový list
RegioCoop SK-AT – Regional Cooperation SK-AT
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
2014-2020
Prioritná os 4:
„Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“
ŠC 4.2:
„Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území“
Definovanie problémov:
V programovom období 2014-2020 sa ukazuje, že problémy s tvorbou, implementáciou
a udržateľnosťou projektov stále pretrvávajú. Dôvodmi sú jazykové bariéry, problémy s hľadaním
cezhraničných partnerov, rozdiely v legislatívnom a inštitucionálnom nastavení jednotlivých krajín,
kapacitné a technické problémy s čerpaním fondov, nedostatočná odborná kapacita pre tvorbu
dobrých projektov, či neschopnosť zamerať sa na kľúčové témy spoločné pre obe strany hranice.
Nové programové obdobie je potrebné nastaviť efektívne a zacieliť na najdôležitejšie oblasti,
k čomu môže silno prispieť spolupráca samospráv, ktorá sa spill-over efektom preleje aj na nižšie
oblasti spolupráce.
Hlavný cieľ projektu:
Celkovým cieľom je ďalšie prehĺbenie, efektívnejšie zacielenie a správne nastavenie budúcej
spolupráce inštitúcií verejného charakteru s dôrazom na samosprávne zložky.
Individuálne ciele:
Cieľom BSK je zanalyzovať inovatívne modely budúcej spolupráce a vyškoliť žiadateľov z územia
o projektovom riadení v Programe Interreg V-A SK-AT pre prípravu cezhraničných projektov
a efektívnejšie zacielenie finančných zdrojov.
Projektové balíky:
 Riadenie projektu;
 Publicita a komunikácia;
 Sieťovanie
 Definícia strategických tém v pohraničnej oblasti
 Analýzy
 Tréningy
Aktivity BSK:
Prieskum verejnej mienky o pohraničnej spolupráci, manuál o legislatívnych rozdieloch
v pohraničnej oblasti, analýza modelov budúcej spolupráce, školenia o projektovom riadení
pre žiadateľov, záverečná konferencia
Cieľové skupiny:
Hlavnými cieľovými skupinami sú samosprávy z oprávneného územia Slovenskej republiky
a Rakúska, iné inštitúcie verejného sektora, neziskové organizácie, občianskej združenia
a ďalšie subjekty so záujmom o slovensko-rakúsku cezhraničnú spoluprácu a občania
v prihraničných sídlach.

Výstupy projektu:
Monitoring potrieb obcí, prieskum verejnej mienky o pohraničnej spolupráci, manuál
pre žiadateľov a prijímateľov, dotazník spokojnosti, analýzy modelov budúcej spolupráce,
školenia, networking.
Projektoví partneri za SK:
 Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
 Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
Projektoví partneri za AT:
 Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB)
 NÖ.Regional.GmbH (NO)
Strategický partner za SK:
 Hlavné mesto SR Bratislava (HLM SR)
Celkový rozpočet všetkých projektových partnerov: 1 300 000,00 EUR
Rozpočet projektu BSK: 325 000,00 EUR
z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): 276 250,00 EUR (85%)
Štátny rozpočet SR: 32 500,00 EUR (10%)
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 16 250,00 (5%)
Trvanie projektu: 36 mesiacov od 01/2020 do 12/2022.
Zodpovedný za predloženie ŽoNFP:


Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Zodpovedný za udržateľnosť:


Bratislavský samosprávny kraj - Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov

Udržateľnosť:


Udržateľnosť
výstupov
bude
zabezpečená
spoluprácou
zapojených
inštitúcií, zdieľaním výstupov projektu a po ukončení projektu na základe ďalšej
spolupráce projektových partnerov s využitím vlastných zdrojov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:
-

Programové vyhlásenie BSK zo dňa 06.04.2018 v oblasti financovania
a komplexného rozvoja regiónu, kde BSK uviedlo, že bude presadzovať silné
postavenie regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky po roku
2020 a zároveň sa zasadí o výrazné zjednodušenie kohéznej politiky pre prijímateľov.

Súlad so Akčným plánom BSK:
- OSÚRaRP_33 Presadzovania kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+
Príloha: Dohoda o spolupráci – samostatná príloha

