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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .........../2019
zo dňa 13. 12. 2019
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020

B ukladá
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
B.1 zabezpečiť zverejnenie schválenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka
na rok 2020
Termín: 20. 12. 2019

B.2 zapracovať do návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2020 finančné
prostriedky na zabezpečenie implementácie schválenej výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020
Termín: 13. 12. 2019

Dôvodová správa
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pripravil v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja schváleným Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja uznesením č. 64/2018 zo dňa 21.09.2018 návrh Výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020.
Pre rok 2020 je výzva zameraná primárne na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne
dôsledky zmeny klímy, a to konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej
a modrej infraštruktúry a prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení. Základom
pre nastavenie týchto aktivít bol Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý bol Zastupiteľstvom BSK schválený dňa
17.02.2017.
V nadväznosti na tento „Katalóg“ a v súlade s Akčným plánom BSK v časti Odbor stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov, kde je zadefinovaný projekt „OSÚRaRP_31 BRDS
na podporu adaptačných opatrení a energetickej efektívnosti“, je na rok 2020 umožnené žiadať
o dotáciu všetkým obciam, mestám a mestským častiam BSK, vrátane hlavného mesta SR
Bratislavy z dôvodu nevyhnutnej a neodkladnej potreby realizácie adaptačných opatrení
na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na celom území bratislavského kraja.
Zároveň, reflektujúc kritický stav výskytu komárej populácie v Bratislavskom kraji v roku 2019
sa BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 rozširuje aj
na finančnú výpomoc obciam v snahe v predstihu sa vysporiadať s premnožením komárov
na ich území. Týmto opatrením má zároveň BSK ambíciu zvýšiť povedomie a motivovať obce,
aby na reguláciu komárej populácie nepoužívali chemické postreky, ale biologické aplikácie,
ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Opatrenia a cieľová skupina v rámci tejto oblasti
podpory bola navrhnutá vzhľadom na dokument „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov
v Bratislavskom samosprávnom kraji“1.
Rovnako je cieľom BSK podporovať a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti
o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovnovzdelávacích aktivít. Opatrenia a cieľová skupina v rámci tejto oblasti podpory vychádza
z dokumentu Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK
na obdobie 2018-2025.2
Výzva definuje tri skupiny oprávnených žiadateľov vzhľadom na oblasti podpory: pre oblasť
podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra: obce, mestá a mestské časti
Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane hlavného mesta SR Bratislavy; pre oblasť
podpory 2. Regulácia komárej populácie: obce uvedené ako najviac postihnuté výskytom
(liahnísk) komárov vychádzajúc z dokumentu „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov
v BSK“ a pre oblasť podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: občianske
združenia uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.
Definované sú tri oblasti podpory:
1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia
na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci
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BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry (v zmysle modernizácie a revitalizácie
verejných priestranstiev), pričom verejná infraštruktúra môže predstavovať maximálne
30% z celkových výdavkov na projekt.
2. Regulácia komárej populácie, v rámci ktorej budú podporené aktivity (nákup
a aplikácia biologického prípravku) v súvislosti s efektívnou reguláciou komárej
populácie pri obciach nachádzajúcich sa pri Morave.
3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, v rámci ktorej budú podporené
aktivity v súvislosti so vzdelávaním žiakov materských, základných a stredných škôl.
V rámci týchto oblastí sú definované jednotlivé opatrenia a oprávnené aktivity.
Pre projekty v rámci oblasti podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra je
stanovená maximálna výška žiadanej dotácie na sumu 12 000 EUR a minimálna výška
žiadanej dotácie na sumu 5 000 EUR s povinnou mierou spolufinancovania na úrovni
minimálne 25% z celkovej sumy projektu. Pre oblasť podpory 2. Regulácia komárej
populácie je výška dotácie stanovená na maximálne 4 000 EUR s povinnou mierou
spolufinancovania na úrovni minimálne 15% z celkovej sumy projektu. Pre oblasť
podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta je maximálna výška dotácie
stanovená na 3 000 EUR a minimálna výška dotácie 1 000 EUR s povinnou mierou
spolufinancovania minimálne na úrovni 25%.
V rámci oblasti podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra bolo navrhnutých
5 kritérií na hodnotenie žiadostí, na základe ktorých prideľujú vždy dvaja hodnotitelia počty
bodov jednotlivým projektom:
a. dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 10 bodov) – 1 bod - projekt má dopad
na určitú časť obyvateľstva obce (časť obce, ulica a pod.); 5 bodov - projekt má
dopad na obyvateľov väčšiny obce; 10 bodov - projekt má dopad na obyvateľov
viacerých obcí, prípadne mikroregiónov
b. počet realizovaných aktivít zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy (3 - 10 bodov) –3 body – 1 aktivita; 7 bodov – 2 aktivity; 10 bodov
– 3 a viac aktivít
c. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu
(0 – 15 bodov)
d. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 - 5 bodov) – 1 bod –
25 % spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie;
5 bodov – viac ako 50 % spolufinancovanie
e. prínos projektu pre zvýšenie miery adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy v rámci územia Bratislavského kraja, ktoré sú v súlade s vybranými
strategickými dokumentami BSK (0-10 bodov)3.
V rámci oblasti podpory 2. Regulácia komárej populácie boli navrhnuté 4 kritériá
na hodnotenie žiadostí, na základe ktorých prideľujú vždy dvaja hodnotitelia počty bodov
jednotlivým projektom:
a. súlad s dokumentom „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v BSK“
(0 – 15 bodov)
b. efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa
(0 – 10 bodov)
c. schopnosť realizácie projektu (0 – 10 bodov)
d. dopad na obyvateľov (0 – 15 bodov)
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V rámci oblasti podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta boli navrhnuté
4 kritériá na hodnotenie žiadostí, na základe ktorých prideľujú vždy dvaja hodnotitelia počty
bodov jednotlivým projektom:
a) dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 10 bodov) – 1 bod - projekt má dopad na určitú
časť
obyvateľstva obce (časť obce, ulica a pod.); 5 bodov - projekt má dopad
na obyvateľov väčšiny obce; 10 bodov - projekt má dopad na obyvateľov viacerých
obcí, prípadne mikroregiónov
b) počet realizovaných aktivít zameraných na spoznávanie alebo prezentáciu prvkov
alebo zložiek životného prostredia, ochrany prírody, biodiverzity alebo prírodného
dedičstva na území BSK (0 - 10 bodov) – 0 bodov – žiadna aktivita; 3 body – 1 aktivita;
7 bodov – 2 aktivity; 10 bodov – 3 a viac aktivít
c) finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu
(0 – 15 bodov)
d) miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 - 5 bodov) – 1 bod – 25 %
spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac
ako 50 % spolufinancovanie e) prínos projektu pre zvýšenie atraktívnosti, jedinečnosti,
inovatívnosti územia Bratislavského kraja, prípadne súlad s vybranými strategickými
dokumentami BSK (0 – 10 bodov).
Termín vyhlásenia tejto výzvy je stanovený na 20.12.2019 a uzavretie výzvy je stanovené
na 31.01.2020.
Počas prípravy tejto výzvy prebehlo stretnutie s vedením Úradu BSK a poslancami naprieč
politickými klubmi a komisiami, pričom sa dohodlo na zúžení oblastí podpory v rámci výzvy
na rok 2020 s primárnym zameraním sa na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny
klímy. Dôvodom je neodkladná potreba reagovať na globálny klimatický vývoj ako aj lokálne
negatívne dopady zmeny klímy, ktoré sa prejavujú extrémnejšími a častejšími výkyvmi
počasia, suchom, povodňami a znečisteným ovzduším. Zároveň, dôvodom zamerania sa
primárne na adaptačné opatrenia na zmenu klímy je aj zníženie finančnej čiastky pre BRDS
na rok 2020, a preto sa dospelo k prioritizácii opatrení v tomto zmysle.
Taktiež sa pri príprave výzvy dospelo ku konsenzu, aby sa vzhľadom na tohtoročný kritický
stav komárej populácie v oblasti rieky Moravy vyčlenili grantové prostriedky na finančnú pomoc
obciam na vysporiadanie sa s premnoženou populáciou komárov spôsobom šetrným
k životnému prostrediu (prostredníctvom biologickej aplikácie).
Rovnako sa po zasadnutiach komisií dohodlo na doplnení výzvy o oblasť podpory
3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta na zabezpečenie podpory vzdelávania
žiakov materských, základných a stredných škôl v environmentálnej oblasti.
Spomenuté návrhy a pripomienky sú reflektované v znení tejto výzvy.
Príloha č. 1
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na
rok 2020

