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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2020
zo dňa 28. 02. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A berie na vedomie
Odpočet možností získania externých
samosprávneho kraja 2019/2020

zdrojov financií pre

priority

Bratislavského

B ukladá
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu
Bratislavského samosprávneho kraja odpočet možností získania externých zdrojov financií pre
priority Bratislavského samosprávneho kraja pravidelne raz za rok, najneskôr v termíne
k 31. marcu daného kalendárneho roka.
Termín: 31. 03. 2021

Dôvodová správa
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len „OSÚRaRP“)
realizuje aktivity v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
ktoré sú predovšetkým zamerané na vytváranie prostredia podporujúceho všestranný rozvoj
regiónu. OSÚRaRP efektívne spolupracuje s mestami a obcami v kraji, ako aj s regionálnymi
združeniami miest a obcí, čo prináša pozitívne výsledky najmä pri príprave strategických
dokumentov BSK, národných dokumentov a tiež pri komunikácii s Európskou komisiou
pri vyjednávaní pozície regiónu v súčasnom a aktuálne pripravovanom programovom období
po roku 2020. Spolupráca so zástupcami Európskej komisie, generálnych riaditeľstiev
a ďalších regionálnych partnerov pôsobiacich v Bruseli je primárne v kompetencii kancelárie
Zastúpenia BSK v Bruseli, ktorá je súčasťou OSÚRaRP.
Jednou z najdôležitejších priorít, na ktoré sa OSÚRaRP zameriava, je efektívne čerpanie
finančných prostriedkov z externých zdrojov. Tieto projekty sú súčasťou Akčného plánu
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (PHSR BSK)
a ich cieľom je napĺňať nielen priority PHSR BSK, ale aj priority Programového vyhlásenia
BSK.
Na predmetných projektoch spolupracuje OSÚRaRP s ďalšími odbormi a/alebo cezhraničnými
projektovými partnermi. Samotný Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2019/2020 je súčasťou
Prílohy č. 4 predkladaného materiálu.
V rámci Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v súčasnosti pôsobia
dve oddelenia:



Oddelenie stratégie a územného rozvoja, Kancelária BSK v Bruseli,
Oddelenie riadenia projektov.

Za úspechy OSÚRaRP vo vyjednávaniach s Európskou komisiou a národnou úrovňou
pre rozvoj kraja v programovom období 2014 – 2020 možno považovať:






Po vyjednávaniach s EK bolo umožnené BSK čerpať prostriedky z EŠIF aj do základnej
infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí a dopravy;
BSK vďaka tzv. 3 % flexibilite úspešne presadil navýšenie alokácie pre BSK
z pôvodných 44 mil. EUR na 328 mil. EUR, so spolufinancovaním štátu takmer
660 mil. EUR;
OSÚRaRP sa podarilo presadiť možnosť registrácie miestnych akčných skupín v BSK
a oprávnenie čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka
a IROP 2014-2020 (približne 7,1 mil. EUR);
BSK presadil možnosť financovania z cezhraničného programu s ČR (s ktorou nemá
priamu hranicu) v oblasti vzdelávania, školstva a výskumu;
OSÚRaRP sa stal akceptovaným partnerom pre jednotlivé generálne riaditeľstvá EK pri
príprave programového obdobia 2014-2020, a tiež dôležitým partnerom ministerstiev SR,
Úradu vlády SR, či Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, a to vďaka svojej pripravenosti,
schopnosti orientovať sa v nariadeniach EÚ a aktualizácii strategických
dokumentov BSK (ako napr. PHSR a i.).

Pre nové programové obdobie 2020+ je prioritou BSK, aby všetky regióny EÚ
bez ohľadu na ich vyspelosť boli oprávnené čerpať finančné prostriedky z EŠIF.
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BSK po roku 2020 presadzuje smerovanie financií do oblastí:
 doprava,
 sociálna inklúzia,
 životné prostredie,
 veda a výskum,
 ľudský kapitál.
Uvedené oblasti sú zároveň prioritami Programového vyhlásenia BSK a sú priebežne
realizované aktivitami v rámci projektov Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja
pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014-2020.
Pre viac informácií ohľadom Kohéznej politiky EÚ nájdete v samostatnej prílohe č. 1 –
„Metropolitné regióny - výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020“,
prílohe č. 2 – „Politika súdržnosti EÚ“ a prílohe č. 3 – Prehľad možností čerpania finančných
prostriedkov pre mestá a obce Bratislavského kraja.
Oddelenie stratégie a územného rozvoja – OSaÚR:
Úlohou oddelenia je prostredníctvom tvorby strategických dokumentov koordinovať regionálny
rozvoj na území BSK a prostredníctvom prípravy a realizácie projektov prispievať k zlepšeniu
kvality života jeho obyvateľov. Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa venuje okrem
strednodobým a dlhodobým plánom aj vytváraniu krátkodobých plánov a nástrojov, ktoré
umožnia na princípe spolupráce v podmienkach projektového cyklu tvorbu a implementáciu
projektov a integrovaných územných investícií.
Prevažnú časť roka 2019 oddelenie sústredilo svoje kapacity v spolupráci s oddelením riadenia
projektov na koordináciu a mobilizáciu projektov financovaných z externých zdrojov,
predovšetkým v ktorých Úrad BSK vystupuje ako žiadateľ. Zapojené boli viaceré odbory, ako
sú Odbor sociálnych vecí, Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor cestovného ruchu
a kultúry, Odbor dopravy a Odbor implementácie operačných programov. Nemenej úsilia bolo
venované projektom miest a obcí Bratislavského kraja.
V priebehu druhej polovice roka 2019 rozbehlo OSaÚR sériu stretnutí s vybranými obcami,
mestami a mestskými časťami ohľadom možností rozširovania kapacít základných škôl.
Rokovania prebiehali počas celého druhého polroku, pričom pokračujú aj v roku 2020. Cieľom
týchto stretnutí bola koordinácia príprav jednotlivých kľúčových projektov za účelom rozšírenia
kapacít základných škôl v rámci pripravovanej realokácie finančných prostriedkov
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. V rámci implementácie
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja pre Integrovaný regionálny
operačný program 2014 – 2020 očakávame ďalšie výsledky v roku 2020 a to vo forme
viacerých úspešne schválených projektov a ich postupnú realizáciu na území Bratislavského
kraja v oblastiach podpory materských škôl, základných škôl, cyklodopravy,
deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, vzniku nových zariadení sociálnych služieb
na komunitnej úrovni, podpory kreatívneho priemyslu, centier odborného vzdelávania
a prípravy, modernizácie ciest a ďalšieho rozvoja integrovanej dopravy.
Oddelenie sa v spolupráci s Odborom cestovného ruchu a kultúry tiež aktívne zapájalo
do komunikácie s relevantnými subjektami (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku
Európskej komisie) s cieľom dosiahnuť pre región BSK vyhovujúce podmienky čerpania
finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020, prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu
regiónov. Aj napriek vyvinutému úsiliu, vyhlásená výzva obsahovala podmienky, ktoré by
spôsobili neprijateľnú finančnú záťaž na rozpočet BSK s nepredvídateľnými výstupmi projektu
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v budúcnosti. Preto sa BSK rozhodol nezapojiť do výzvy a rokovať o výhodnejších
podmienkach v nasledujúcom programovom období.
Jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti je zabezpečiť sociálnu inklúziu čo najväčšieho
počtu obyvateľov s cieľom vyváženého rozvoja celej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu,
Oddelenie obstaralo v 1. polovici roka 2019 spracovateľa (Prírodovedecká fakulta UK)
v podmienkach regionálnej samosprávy na Slovensku jedinečného strategického dokumentu
Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030. Po
intenzívnej spolupráci Oddelenia so zhotoviteľom bola v 2. polovici roka odovzdaná analytická
časť dokumentu, ktorá o. i. definovala sociálnym vylúčením najohrozenejšie skupiny
obyvateľov BSK: seniori; deti a mládež; ľudia bez domova; nízkopríjmoví pracujúci;
marginalizované rómske komunity a migranti. Finálna verzia dokumentu bude spracovaná
v 2. polovici roka 2020.
Oddelenie spolupracovalo s Odborom zdravotníctva pri príprave podkladov na vyhlásenie
súťaže na zhotoviteľa Stratégie zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026. Uvedený
dokument bude analytickým podkladom pre zdôvodnenie finančných potrieb z európskych,
štátnych a iných rozpočtových zdrojov a zacielení najvhodnejších opatrení relevantných
aktérov.
V súlade s programovým vyhlásením župy, Oddelenie spolupracovalo s ďalšími odbornými
útvarmi BSK (OSV, OIČaVO, PO, OF), Riadiacim orgánom pre IROP a STU tak, aby bolo
možné začať so samotnou stavebno-technickou prípravou zámeru zriadenia Autistického
centra pre dospelých v Petržalke.
V oblasti rozvoja vidieckeho územia Bratislavského kraja oddelenie v priebehu prvého
polroku 2019 pripravilo odpočet Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho
kraja na roky 2016 – 2020, ktorá je základným rozvojovým dokumentom kraja v oblasti rozvoja
vidieka. Na začiatku roka 2019 OSaÚR zabezpečil prípravu materiálu do Zastupiteľstva BSK
ohľadom schvaľovania dotácií v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu
rozvoja vidieka pre rok 2019, v rámci ktorej bolo z celkového počtu 55 žiadostí s celkovou
požadovanou sumou 541 848,30 EUR schválených 49 žiadostí v celkovej sume 332 644,00
EUR.
Následne OSaÚR pripravilo nové znenie výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020, pričom výzva
bola oproti minulému roku rozšírená o možnosť čerpania dotácií na biologickú reguláciu
komárov. Zároveň boli z podpory pre rok 2020 vylúčení samostatne hospodáriaci roľníci
(z dôvodu obmedzenia finančných prostriedkov na dotácie). Zvyšné oblasti podpory boli oproti
minulému roku prepracované s výraznejším dôrazom na adaptačné a mitigačné opatrenia na
klimatické zmeny prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Samotná
výzva bola vyhlásená dňa 20.12.2019, pričom výzva bola otvorená do 31.01.2020.
Jednou z priorít BSK ako územného koordinátora Dohovoru primátorov a starostov
(schválenie uznesením č. 57/2013) je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia
v regióne. Oddelenie stratégie a územného rozvoja od spracovania Katalógu adaptačných
opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (schválený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č. 16/2017 zo dňa 17.2.2017) aktívne implementuje a podporuje aktivity
v oblasti znižovania nepriaznivých dopadov zmeny klímy. Zástupcovia OSaÚR sa
zúčastňovali odborných pracovných skupín v rámci príprav Stratégie adaptácie SR
na zmenu klímy a novej Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.
BSK je vnímaný ako líder v tejto oblasti a zároveň príklad dobrej praxe aj v zahraničí
a zástupcovia OSaÚR boli pozvaní predstaviť aktivity BSK v oblasti adaptácie a mitigácie
na zmenu klímy na medzinárodnej konferencii „Re-thinking the Nature of Cities“ v Bukurešti
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(organizovanej projektovým konzorciom Think Nature), na medzinárodnej konferencii „Zmena
klímy 2019 – výzvy a riešenia“ v Bratislave (organizované MŽP SR a SAŽP). V októbri 2019
BSK hostilo konferenciu „Biodiverzita v mestách a okolí“, kde taktiež prezentovalo dobrú prax
v oblasti adaptácie a mitigácie na zmenu klímy v bratislavskom kraji.
Medzi kľúčové priority BSK v oblasti životného prostredia patria aj starostlivosť o zeleň
a vodné zdroje. Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v spolupráci
s Oddelením stratégie a územného rozvoja momentálne pripravuje spracovanieu zelene v
areáloch vo vlastníctve BSK a jej systematickú starostlivosť. Taktiež pripravuje „Akčný plán
Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK“. Odbor
stratégie, zemného rozvoja a riadenia projektov pripravuje v rámci projektu EVS aj
spracovanie „Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorý sa
bude venovať hodnoteniu zraniteľnosti miest a obcí bratislavského kraja na negatívne dopady
zmeny klímy.
Zároveň, BSK pripravilo projekty a zapojilo sa do výzvy na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Kraj sa
zapojil s projektom „Zelené opatrenia na budovách BSK“, v rámci ktorého, v prípade
úspešnosti, dôjde k úprave striech na vybraných budovách vo vlastníctve BSK na zelené
strechy spolu s vodozádržnými zariadeniami. Zároveň pripravuje projektové dokumentácie na
zapojenie sa do ďalšieho kola tejto výzvy s ďalšími objektami vo vlastníctve BSK.
Ďalšou z oblastí spadajúcich pod životné prostredie ako prioritnú tému BSK je aj
environmentálne vzdelávanie, pričom vhodnými miestami na realizovanie environmentálnovzdelávacích programov počas celého roka sú najmä environmentálno-vzdelávacie centrá
(ekocentrá). Nastaveniu systematického rozvoja environmentálneho vzdelávania sa venuje
Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK, ktorá bola
schválená Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 23/2018 zo dňa 16.3.2018. V zmysle akčného
plánu koncepcie bola zriadená taktiež na Oddelení životného prostredia Úradu BSK
pozícia koordinátora environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety ako aj odborná
pracovná skupina zložená zo zástupcov BSK, miest a obcí, MŽP SR ako aj neziskových
organizácií koordinujúca systematický rozvoj environmentálneho povedomia v regióne.
Kľúčovým úspechom v oblasti environmentálnej výchovy možno považovať schválenie
projektu Ekocentra v Čunove v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT.
Projekt nadregionálneho Ekocentra v Čunove je jednou z priorít Programového vyhlásenia
BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020
a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky
2018-2023. Cieľom projektu, realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg SK-AT,
je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove.
Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na nadregionálne
Ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Konkrétne, v rámci projektu sa zrealizuje
rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove a jeho revitalizácia na ekocentrum so zameraním na
environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva podunajského
regiónu. Taktiež sa v rámci projektu zariadi Ekocentrum edukatívnymi exponátmi
a interaktívnymi modelmi ako aj sa podporí rozvoj inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany
prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne. Ekocentrum v Čunove bude zároveň slúžiť aj
ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby
a poskytovať služby TIK.
V rámci projektu budovania nadregionálneho Ekocentra v Čunove sa pripravuje aj 2. fáza
v rámci programu spolupráce Interreg SK-HU. Druhá fáza projektu sa zameriava na
revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinancovanie 2 expozičných miestností v kaštieli
(v Ekocentre). Vstup do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Projekt
bol podaný dňa 16.12.2019, v druhom kvartáli 2020 sa očakáva rozhodnutie o schválení.
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Počas roka 2019 pokračovala úspešná spolupráca s Dunajským fondom, neziskovou
platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí
slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Spolupráca prebiehala pri organizovaní
5. Fóra Dunajského fondu, ktoré sa konalo koncom septembra 2019 v Divadle Aréna.
Ústrednou témou 5. ročníka podujatia bola diskusia s investormi o verejných priestranstvách
okolo bratislavských nábreží a inšpirácie a skúsenosti zahraničných hostí s manažovaním
európskych riek.
Spolupráca s Dunajským fondom sa rozvíja aj v oblasti rozvoja Dunaja a Malého Dunaja
v pracovnej skupine RiverLab, v ktorej sa stretávajú aktéri pôsobiaci na brehoch týchto riek.
Stretnutia sa od septembra zintenzívnili a konajú sa každý mesiac, prípadne každý druhý
mesiac v priestoroch úradu BSK. Koncom roka 2019 nás Stredoeurópska nadácia požiadala
o partnerstvo a spoluprácu na rok 2020, takže BSK bude partnerom aj 6. Fóra Dunajského
fondu ako aj participovať na pracovných stretnutiach RiverLabu.
Podľa hodnotenia Regional Innovation Scoreboard patrí Bratislavský kraj do kategórie
regiónov s označením silný inovátor s kvalitnou sieťou vedecko-výskumných inštitúcii.
OSaÚR v rámci svojich aktivít dlhodobo spolupracuje s akademickou obcou
a poskytuje možnosť absolvovania stáže pre študentov univerzít, ktorí študujú najmä
v oblastiach verejnej správy, regionálneho rozvoja, európskych štúdií či medzinárodných
vzťahov. Od roku 2011 bola poskytnutá odborná stáž 107 študentom, pričom 39 z nich
stážovalo v Kancelárií Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli. Pravidelné vzťahy
udržuje Bratislavský kraj s viacerými univerzitami a vysokými školami nie len zo Slovenska.
Medzi ne patria Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Masarykova univerzita Brno, Vysoká škola
medzinárodných a verejných vzťahov Praha.
Oddelenie aktívne spolupracovalo s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu pri príprave začleňovania Národnej stratégie regionálneho rozvoja do Vízie
a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Oddelenie sa pravidelne zúčastňovalo
na súvisiacich pracovných skupinách a aktívne obhajovalo priority Bratislavského
samosprávneho kraja vychádzajúce z Programového vyhlásenia BSK. Predmetná spolupráca
spočívala aj v pripomienkovaní analytických dokumentov a metodických prístupov, ktoré budú
pre predmetnú stratégiu podkladom.
Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) zriadil Kanceláriu BSK v Bruseli na základe
uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002 zo dňa 18.6.2002. Formálne sa činnosť Kancelárie
začala dňa 1.8.2002 a slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v septembri v roku 2002. BSK bol
prvým slovenským regiónom so zastúpením v Bruseli a doteraz je najdlhšie pôsobiacou
slovenskou regionálnou kanceláriou v Bruseli.
Kancelária BSK v Bruseli sídli na Rue d’Arlon 63 v blízkosti európskych inštitúcií. Kancelária
BSK v Bruseli má dvoch zamestnancov. Od roku 2014 v Kancelárii BSK v Bruseli pôsobí
Mgr. Dominika Forgáčová, PhD. a na základe „Koncepcie pôsobenia Bratislavského
samosprávneho kraja v Bruseli na roky 2017-2020“, ktorá bola schválená uznesením
č. 112/2016 Zastupiteľstva BSK je od roku 2017 druhým zamestnancom Mgr. Tomáš Teleky.
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Kancelária BSK v Bruseli poskytuje možnosť stáže pre slovenských vysokoškolských
študentov so záujmom o regionálnu politiku a európske dianie. Od roku 2012 do roku 2018
absolvovalo stáž 34 vysokoškolských študentov.
Kancelária BSK v Bruseli vyvíja svoju činnosť smerom k európskym a belgickým
inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou
zvyšuje informovanosť kraja o politikách EÚ a o možnostiach, ktoré z nich plynú.
Presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s inštitúciami EÚ a zároveň región
zviditeľňuje a propaguje.
Priority kancelárie BSK v Bruseli:
1. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
Presadzovanie záujmov BSK na pôde EÚ je najvýznamnejšou úlohou Kancelárie BSK
v Bruseli. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu
legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacích procesov prebiehajúcich v Bruseli. Preto je
pravidelný kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej komunite rozhodujúci.
Na základe Koncepcie pôsobenia Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli
na roky 2017-2020, ktorá bola schválená uznesením č.112/2016 Z BSK dňa 21.10.2016,
je najdôležitejšou prioritou aktívne členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR).
Až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy dosah na regionálnu a miestnu úroveň. EVR
predkladá stanoviská miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Až 70
% právnych predpisov EÚ má priamy dosah na regionálnu a miestnu úroveň.
Slovenská republika má v EVR deväť členov a rovnaký počet náhradníkov. Z hľadiska
zabezpečenia kontinuity práce slovenskej národnej delegácie bolo v roku 2019 dôležité
pripraviť novú nomináciu na delegáciu vzhľadom na ukončenie päťročného mandátu dňa
25.1.2020. Nominácia bola vytvorená na základe dohody Združenia samosprávnych krajov
(SK8), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS)
a predstaviteľov vlády a v septembri 2019 bola odoslaná Rade EÚ.
Predseda BSK pôsobí v komisii pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER)
a komisii pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC).
Kohézna politika EÚ predstavuje jednu z najdôležitejších agend Kancelárie BSK
v Bruseli. Aj na základe Koncepcie pôsobenia Bratislavského samosprávneho kraja
v Bruseli na roky 2017-2020, ktorá bola schválená uznesením č.112/2016 Z BSK dňa
21.10.2016 sa BSK usiluje aktívne vstupovať do dôležitých rokovaní o budúcej podobe KP po
roku 2020. BSK monitoruje vývoj dôležitých diskusií o budúcnosti KP predovšetkým v rámci
Európskeho výboru regiónov, Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj
(REGI), ako aj Rady pre všeobecné záležitosti (GAC).
Cieľom BSK bude presadiť oprávnenosť čerpať EŠIF po roku 2020 do týchto oblastí:
Najdôležitejšie štrukturálne problémy metropolitnej oblasti:
1. doprava
2. sociálna inklúzia
3. životné prostredie
Oblasti s vysokým potenciálom a pridanou hodnotou pre BSK:
1. veda a výskum
2. ľudský kapitál
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Európsky výbor regiónov schválil v decembri 2019 stanovisko, v ktorom žiada, aby sa
eurofondy nerozdeľovali iba na základe výšky HDP na obyvateľa, čo znevýhodňuje bohatšie
regióny v EÚ. Zdôrazňuje, že metropolitné regióny, ku ktorým možno zaradiť aj bratislavský
región, sa síce považujú za motory ekonomík členských štátov, ako aj za centrá výskumu
a inovácie, musia však reagovať na výzvy v oblasti hospodárstva, zdaňovania a územnej
politiky, pričom zároveň musia riešiť otázky týkajúce sa požiadaviek v oblasti kvality služieb vo
verejnom záujme a obmedzených finančných zdrojov. Toto má výrazný vplyv na celkovú
kvalitu života obyvateľov (Príloha č. 1 Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci
budúcej politiky súdržnosti po roku 2020).
2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
V Bruseli sa momentálne nachádza viac ako 300 kancelárií regiónov a miest. Sú tu zastúpené
asociácie, združenia a záujmové skupiny. Prítomnosť v Bruseli ponúka širokú sieť kontaktov
na potenciálnych partnerov a zároveň je zdrojom informácií o európskych programoch
a iniciatívach. Brusel prináša príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty,
nadviazanie spolupráce, hľadanie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktov
s rôznymi inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami.
Kancelária BSK v Bruseli koordinuje svoje pozície k stanoviskám s českou národnou
delegáciou v EVR. Zapája do etablovaných podujatí na výmenu skúseností ako Európsky
týždeň regiónov a miest. BSK využíva príležitosti cielene s ohľadom na podporu svojich
záujmov, či už spoluprácou so širokým spektrom regiónov iniciovanú Dolným Rakúskom za
podporu kohéznej politiky po roku 2020, pôsobením v sieti hlavných miest a regiónov hlavných
miest, s ktorými spoločne presadzuje zohľadnenie potrieb viac rozvinutých regiónov.
BSK patrí medzi lídrov v rámci tzv. Siete hlavných miest a regiónov (CCRN), ktorá v Bruseli
združuje hlavné mestá a regióny EÚ. V rámci tejto platformy BSK participoval
na príprave spoločného pozičného dokumentu „For a strong Cohesion policy post-2020
supporting EU capital cities and regions and their citizens“ („Za silnú kohéznu politiku po roku
2020 podporujúcu hlavné mestá a regióny a ich obyvateľov“.
BSK sa preto dlhodobo usiluje o hľadanie alternatívnych prístupov. Počas 7. Európskeho
samitu regiónov a miest, ktorý sa konal v Bratislave v roku 2016, BSK naštartoval spoluprácu
so „Social Progresss Imperative“ a stal sa jedným z pilotných regiónov skúmajúcich využitie
tzv. „Social Progrex Index“ na svojom území. SPI je založený na komplexnej metodike
a výbere indikátorov merajúcich sociálny rozvoj v regiónoch EÚ. V súčasnosti sa EK venuje
skúmaniu využiteľnosti SPI v rámci legislatívnych návrhov týkajúcich sa KP 2020+ (SPI ako
alternatívny prístup merania rozvinutosti regiónov, ale aj ako nástroj pre strategické
plánovanie, prioritizáciu či meranie dopadov politík EÚ). BSK v spolupráci s partnermi
podporuje pozíciu SPI v rámci diskusií o KP 2020+ (stanoviská a rezolúcie EP, EVR, pozičné
dokumenty atď.). Koncom roka 2018 bol BSK vybraný medzi 10 regiónov EÚ, ktoré budú
súčasťou pilotného projektu EK zameraného na skúmanie využitia SPI pre efektívnejšiu
implementáciu EŠIF v regiónoch. V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo 7 stretnutí
projektových partnerov vrátane study visit v Bratislave, v rámci ktorej prebehla séria rokovaní
so zástupcami štátnej správy, samosprávy, akademickej obce a súkromného sektora. Cieľom
BSK je zefektívniť index doplnením relevantných indikátorov a zberom dát na subregionálnej
úrovni.
3. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
Na základe Koncepcie pôsobenia Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli na roky
2017-2020, ktorá bola schválená uznesením č.112/2016 Z BSK, prezentácia a propagácia
kraja sa vykonáva v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V
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roku 2019 sa kancelária sústredila na dve kľúčové podujatia - Deň otvorených dverí EÚ
inštitúcií a recepcia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
Získavané informácie kancelária sprostredkováva Úradu BSK, mestám a obciam BSK
a odborným organizáciám podľa zamerania. O dôležitých podujatiach, akciách, európskych
iniciatívach, programoch a aktuálnych výzvach pravidelne informuje webová stránka
kancelárie BSK v Bruseli: www.bratislavaregion.eu alebo prostredníctvom svojich sociálnych
sietí.
5. Vytvorenie zázemia pre BSK v Bruseli
Kancelária sprostredkováva dôležité kontakty a relevantné stretnutia, podporuje
presadzovanie záujmov a vytvára podmienky pre pracovné potreby zástupcov BSK
v Bruseli, ktorí majú k dispozícii rokovaciu miestnosť a potrebné technické
zabezpečenie. Kancelária BSK v Bruseli pripravuje pracovné cesty poslancov Z BSK
do Bruselu a organizuje stretnutia poslancov v EÚ inštitúciách a slovenských inštitúciách
pôsobiacich v Bruseli Kancelária BSK v Bruseli poskytuje svoje rokovacie priestory pre potreby
stretnutí pracovných skupín v rámci Operačného programu INTERACT. Kancelária poskytuje
svoje priestory na stretnutie českej a slovenskej národnej delegácie v EVR.
Oddelenie riadenia projektov - ORP:
ORP v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi Úradu BSK v roku 2019 pracoval na príprave
nových a implementácii schválených projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020,
ktoré sú zaradené do Akčného Plánu BSK na najbližšie roky. Ide o projekty, ktoré boli podané
alebo ešte budú podané najmä v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Programov spolupráce Interreg V-A medzi Slovenskou republikou, Rakúskom, Maďarskom,
ale aj iných nadnárodných operačných programov a grantových schém.
V súčasnosti ORP implementuje projekty v celkovej výške cca. 32,7 miliónov EUR, predložil
projekty v sume 10 miliónov EUR a aktuálne pripravuje projekty v sume 7 miliónov EUR.
Okrem týchto konkrétnych projektov ORP rozpracovával aj ďalšie projektové zámery
a projekty, medzi ktoré patrí napr. Ecoregion SKAT, Otvorená škola vína, Autistické centrum,
Cyklotrasa Rohožník – Malacky, Regionálne kultúrno-kreatívne centrum v Stupave (Múzeum
Ferdiša Kostku), Zelené opatrenia na školských a sociálnych zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK. Projekt Ecoregion SKAT už bol schválený Monitorovacím výborom Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, momentálne sa nachádza v štádiu
pred podpisom zmluvy o NFP.
Pre lepšiu prehľadnosť prebiehajúcich, predložených a pripravovaných projektov OSÚRaRP
sú všetky uvedené v tabuľke (viď nižšie), pričom opisný prehľad jednotlivých projektov nájdete
v samostatnej Prílohe č. 4 – „Prehľad aktivít OSÚRaRP 2019/2020“.
Tabuľka prebiehajúcich, predložených a pripravovaných projektov OSÚRaRP:
Číslo projektu
v zmysle AP

Operačný program

Projekty prebiehajúce

Projekt č.
OSÚRaRP_27

The European Union’s
Horizon 2020

FLOOD Serv "Verejný
povodňový núdzový a
výstražný servis"1)
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Predložené projekty

Pripravované projekty

Projekt č.
OSÚRaRP_25

Projekt č.
OSÚRaRP_30

Projekt č.
OCRaK_5

Dunajský nadnárodný
program

Transdanube.Pearls1)

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

SACRA VELO sieť
cezhraničných
cyklistických pútnických
cyklotrás v Podunajsku

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

HERITAGE SK-AT

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

Objavte Malý a
Mošonský Dunaj na
bicykli a na člne

Projekt č. OD_01

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Modernizácia cesty
III/1113 úseku Malacky Rohožník1)

Projekt č. OD_10

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014 -2020)

Plán udržateľnej mobility
Bratislavského
samosprávneho kraja

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Rekonštrukcia
a investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
pre oblasť
elektrotechniky
a informačných
technológií, Hlinícka 1,
Bratislava

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Rekonštrukcia
a investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
v pekárstve a cukrárstve
a v mäsiarstve
a lahôdkárstve,
Farského 9, Bratislava

Projekt č.
OCRaK_15

Projekt č.
OŠMaŠ_1

Projekt č.
OŠMaŠ_2

Projekt č.
OŠMaŠ_3

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Projekt č.
OŠMaŠ_4

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Rekonštrukcia
a investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
v agropodnikaní –
farárstve, v chove koní
a jazdectve, v kynológii
a v rybárstve, SNP 30,
Ivanka pri Dunaji
Vytvorenie
a rekonštrukcia Strednej
odbornej školy Ivanská
cesta 21 na Centrum
odborného vzdelávania
a prípravy v
stavebníctve
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Projekt č. OSV_11

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Projekt č.
OŠMaŠ_9

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Projekt č. OSV_5

Integrovaný regionálny
operačný program (IROP
2014-2020)

Projekt č.
OCRaK_14

Projekt č.
OCRaK_14

Projekt č.
OSÚRaRP_24

Projekt č.
OSÚRaRP_32

Projekt č.
OSÚRaRP_33

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

DSS a ZPS Rača –
Podpora
deinštitucionalizácie
zariadení sociálnych
služieb v Bratislave
Rekonštrukcia a
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
pre oblasť polygrafie a
médií SOŠ polygrafická,
Račianska 190,
Bratislava
DSS a ZPB Merema Podpora
deinštitucionalizácie
sociálnych služieb
v okrese Pezinok

Ecoregion SKAT

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

Ecoregion SKHU
Cyklolávky Cezhraničné prepojenia
územia BSK a
susediacich rakúskych
obcí formou cyklolávok
cez rieku Morava

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Otvorená škola vína

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Regional Cooperation
SK-AT

Projekt č.
OSÚRaRP_34

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Zelené opatrenia na
budove Úradu
Bratislavského
samosprávneho kraja

Projekt č.
OSÚRaRP_34

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Zelené opatrenia na
budove SOŠ Ivanská
cesta 21

Projekt č.
OD_12

Integrovaný regionálny
operačný program

Cyklotrasa Rohožník –
Malacky
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Projekt č.
OSV_16

Integrovaný regionálny
operačný program

Projekt č.
OSÚRaRP_22

Operačný program
efektívna verejná správa

OSÚRaRP_33

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

OSÚRaRP_34

Autistické centrum

Smart región BSK

Zriadenie a činnosť
Regionálneho
informačného bodu
Bratislava
Zelené opatrenia na
školských a sociálnych
zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Legenda: 1) Projekty ukončené v roku 2019
Prílohy:
1. Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku
2020;
2. Politika súdržnosti EÚ: súčasné a budúce programové obdobia – prezentácia
Európskej komisie;
3. Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce Bratislavského
kraja;
4. Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2019/2020;
5. Spoločné vyhlásenie SK8
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