Bod č.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
20. februára 2015

Odpočet
moţností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

RNDr. Martin Zaťovič
podpredseda Bratislavského
samosprávneho kraja

1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanoviská komisií
Prílohy (na CD nosiči)

Zodpovedná:
Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka
odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Spracovatelia:
Oddelenie stratégie a územného rozvoja:
Mgr. Martin Hakel, BA
Mgr. Zuzana Hradská Lacková
Mgr. Dominika Forgáčová, PhD.
Ing. arch. Joana Holčíková
Ing. Martin Bezek
Mgr. Peter Jesenský
Mgr. Tomáš Teleky

Bratislava
Február 2015

Oddelenie riadenia projektov:
Ing. Michal Beniač
Ing. Ivan Magát
Ing. Alexandra Jurčíková
Mgr. Lea Karakolevová
Ing. Jana Jurkovičová
Mgr. Ján Kollár
Mgr. Viera Jamrišková, MPH
Ing. Tatiana Fáberová
Mgr. Peter Furik
Ing. Alena Vaľková
Bc. Karin Bartošová

Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........ / 2015
zo dňa 20. 2. 2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
Odpočet moţností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015

B. ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
Predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet moţností získania externých zdrojov financií pre
priority BSK pravidelne raz za rok, najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho
roka.
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Dôvodová správa
Odbor stratégie a riadenia projektov vznikol v auguste 2010 a to hlavne z potreby vytvorenia
koncepcie získavania externých zdrojov financovania, keďţe dovtedy jednotlivé odbory
Úradu BSK nekoordinovali svoje kroky, neexistovala prepojenosť finančných a projektových
manaţérov a nevenovala sa pozornosť Operačnému programu Bratislavský kraj (OP BK) z
pozície Úradu BSK ako oprávneného ţiadateľa. Nový odbor prebral všetky implementované
projekty do svojho pôsobenia čím došlo k centralizovaniu informácií, a hlavne k jednotnému
postupu riadenia projektov.
V rámci zefektívnenia čerpania európskych štrukturálnych fondov v programovom období
2007-2013 ako aj prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 Odbor stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len OSÚRaRP) kaţdoročne (od roku 2011)
pripravuje na Zastupiteľstvo BSK materiál s názvom „Prehľad možností získania externých
zdrojov financií pre priority BSK“. Tento materiál obsahuje prehľad aktivít za uplynulý rok,
prebiehajúcich a plánovaných projektoch, a činnosti kancelárie Zastúpenia BSK v Bruseli,
ktorá je v jeho kompetencii. V rámci materiálu sú aj prílohy, ktoré obsahujú prehľad
operačných programov, grantových a nadačných mechanizmov pre potenciálnych
prijímateľov z územia BSK.
Od mája 2011 je v pôsobnosti odboru aj agenda územného rozvoja, čím sa začali vyvíjať
aktivity a opatrenia v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja,
ktorý nastolil rámec podpory regionálneho rozvoja na Slovensku. Týmto krokom došlo
k naštartovaniu tvorby strategických dokumentov potrebných pre prípravu nového
programového obdobia 2014-2020. Zároveň sa zefektívnila komunikácia a spolupráca
s mestami a obcami v kraji, ako aj regionálnymi zdruţeniami miest a obcí, ktorá začala
prinášať ovocie hlavne pri príprave strategických dokumentov BSK ako aj príprave
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP 2014-2020).
V rámci Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len OSÚRaRP
v súčasnosti pôsobia dve oddelenia:



oddelenie stratégie a územného rozvoja
oddelenie riadenia projektov

Pre nové programové obdobie 2014-2020 si OSÚRaRP stanovil za cieľ presadiť
oprávnenosť viac rozvinutých regiónov čerpať prostriedky do základnej infraštruktúry.
Za úspechy OSÚRaRP v tomto úsilí moţno povaţovať:
 Aktívnu účasť na lobistickej akcii vyspelých regiónov v októbri 2010 počas Open
Days, výsledkom ktorej bola akceptácia poţiadaviek premietnutých do návrhu
regulatívy zo strany EK. Poţiadavky vyspelých regiónov smerovali na podporu
infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a dopravy.
 OSÚRaRP sa stal akceptovaným partnerom pre jednotlivé generálne riaditeľstvá EK
pri príprave nového programového obdobia 2014-2020, a tieţ dôleţitým partnerom
ministerstiev SR, Úradu vlády, či Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a to vďaka svojej
pripravenosti, schopnosti orientovať sa v nariadeniach EK a aktualizácii strategických
dokumentov BSK (ako napr. PHSR a i.).
 OSÚRaRP podporoval vznik Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020, v ktorom sa podarilo presadiť priority miestnej a regionálnej samosprávy.
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Oddelenie stratégie a územného rozvoja:
Úlohou oddelenia je prostredníctvom tvorby strategických dokumentov koordinovať
regionálny rozvoj na území BSK a prostredníctvom prípravy a realizácie projektov prispievať
k zlepšeniu kvality ţivota jeho obyvateľov. Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa
venuje okrem strednodobým a dlhodobým plánom aj vytváraniu krátkodobých plánov
a nástrojov, ktoré umoţnia na princípe spolupráce v podmienkach projektového cyklu tvorbu
a implementáciu projektov a integrovaných územných investícií.
V prvej polovici roka 2014 pokračovala príprava Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014-2020 (ďalej len IROP 2014-2020) – hlavného zdroja finančných
prostriedkov na rozvoj verejných sluţieb v pôsobnosti samosprávy, uţ v zmysle
schválených nariadení Európskym Parlamentom a Radou EÚ v decembri 2013. Technické a
neformálne rokovania, na ktorých sa viac krát zúčastnil aj zástupca Odboru stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov, boli ukončené pribliţne na začiatku tretieho kvartálu
2014, kedy bolo moţné konštatovať tematické zameranie IROP 2014-2020 na podporu
ciest II. a III. triedy, integrovanej dopravy, cyklodopravy, sociálnych sluţieb,
materských škôl, základných škôl, centier odborného vzdelávania a kultúrneho
a kreatívneho priemyslu. Následne začal proces formálnych negociácií, ktorých predmetom
bolo najmä procesné zabezpečenie implementácie a nastavenie plnenie stanovených cieľov.
Novým prvkom regionálneho operačného programu v porovnaní s Operačným programom
Bratislavský kraj 2007-2013 je vyuţitie nástroja integrovaných teritoriálnych investícií, ktorý
sa vyuţíva v podmienkach SR vypracovaním Regionálnej integrovanej územne stratégie
kraja (ďalej len RIUS). Dokument má za úlohu vniesť do implementácie Európskych
štrukturálnych a investičných fondov územnú dimenziu. Okrem toho je podmienkou
vytvorenie Partnerstva na úrovni kraja (viacúrovňové riadenie), ktorého rozhodovanie
zabezpečuje Rada Partnerstva a vykonávaciu zloţku tvoria orgány koordinácie spoločne
s odbornými poradnými skupinami.
Bratislavský samosprávny kraj sa aj v roku 2014 aktívne zapájal do procesu kreovania
operačných programov na programové obdobie 2014-2020 prostredníctvom účasti
v pracovných skupinách. Svojich zástupcov má v pracovných skupinách operačných
programov: Kvalita ţivotného prostredia, Ľudské zdroje, Integrovaná infraštruktúra,
Integrovaný regionálny operačný program, Program rozvoja vidieka, operačné programy
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020, Slovenská republikaMaďarsko 2014-2020 a Slovenská republika-Česká republika 2014-2020.
Rozvoj vidieckeho územia v Bratislavskom kraji, aj z dôvodu nemoţnosti čerpania finančných
prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007–2013, bol v posledných rokoch do určitej
miery obmedzený. Za účelom kvalitnejšieho, intenzívnejšieho rozvoja vidieka, ako aj podpory
menších obcí Bratislavského kraja bola vytvorená Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014–2020, ktorej obsahom je analýza súčasnej situácie
a taktieţ strategická časť a plán pre dosiahnutie stanovených cieľov. Stratégia rozvoja
vidieka bola v skrátenej forme distribuovaná primátorom a starostom jednotlivých obcí
Bratislavského kraja za účelom oboznámenia sa s plánovanými aktivitami týkajúcimi sa
rozvoja vidieka a tieţ zosúladenia aktivít jednotlivých obcí s aktivitami ţupy na rozvoj svojich
území. Ďalším krokom v rámci podpory rozvoja vidieka bolo vypracovanie skrátených verzií
Programu rozvoja vidieka určených pre obce, miestne akčné skupiny a fyzické a právnické
osoby, podnikajúce v poľnohospodárstve prípadne obhospodarujúce lesy. Následne bol
nadviazaný kontakt so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou za účelom
distribúcie týchto materiálov miestnym poľnohospodárskym producentom, a tým zvýšiť
povedomie o moţnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja
vidieka na roky 2014–2020.

4

Kľúčovou úlohou pre rozvoj vidieka ostáva vytvorenie miestnych akčných skupín, ktoré budú
fungovať ako koordinátor rozvoja vidieka a samotných obcí v rámci svojich vymedzených
území. V priebehu roka Oddelenie stratégie a územného rozvoja naďalej aktívne
komunikovalo a poskytovalo uţitočné informácie vytvárajúcim sa občianskym zdruţeniam,
ktoré sa budú uchádzať o udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v priebehu prvej polovice
roka 2015. O udelenie tohto štatútu by sa mali uchádzať existujúca MAS Podhoran
a novovzniknuté občianske zdruţenia Dolné Záhorie, Malokarpatsko a Malodunajsko.
V prípade, ţe bude udelený štatút MAS všetkým uchádzačom v rámci Bratislavského kraja,
budú tieto MAS-ky pokrývať väčšinu vidieckeho územia Bratislavského kraja.
V rámci Dôvodovej správy pripravuje OSÚRaRP prílohy zamerané na moţnosti čerpania
finančných prostriedkov pre vybrané skupiny prijímateľov v rámci BSK. Jedným
z dokumentov je Prehľad moţností čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce
BSK na rok 2015 (viď prílohu č.2). Tento dokument ponúka komplexný prehľad moţností
získania finančných prostriedkov pre obce nie len v rámci operačných programov, ale aj
prostredníctvom rôznych dotácií, nadácií, fondov a komunitárnych programov. Druhým
dokumentom je Prehľad moţností čerpania finančných prostriedkov pre malých
a stredných podnikateľov BSK na roky 2014 – 2020 (viď prílohu č.3), v ktorom sú
uvedené moţnosti čerpania podpory pre MSP z operačných programov, z rôznych
finančných inštitúcií a z rôznych komunitárnych programov, napríklad HORIZONT 2020
a COSME. Práve programy HORIZONT 2020 a COSME patria medzi kľúčové, keďţe na
programové obdobie 2014 – 2020 je v nich alokovaných pribliţne 80 miliárd EUR. Oba
dokumenty budú distribuované k jednotlivým oprávneným ţiadateľom pomocou rôznych
distribučných kanálov, napr. SPPK, SOPK.
V rámci podpory malého a stredného podnikania bol tieţ vytvorený interný dokument
koncepcia podpory MSP, ktorý hodnotí súčasnú situáciu malého a stredného podnikania
v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia na podporu MSP v najbliţších rokoch. Oddelenie
stratégie a územného rozvoja sa v novembri 2014 zúčastnilo na Exportnom fóre 2014
organizovanom agentúrou SARIO. V rámci tohto podujatia vystupoval Bratislavský
samosprávny kraj ako strategický partner, pričom cieľom podujatia bolo sieťovanie malých
a stredných podnikateľov predovšetkým z krajín V4 a Rakúska. Cieľom účastí BSK na
podujatí bola prezentácia regiónu, ako vhodného miesta pre potenciálnych investorov za
účelom podpory vedy, výskumu a malého a stredného podnikania a nadviazanie kontaktov
s potenciálnymi partnermi zo zahraničia (napríklad región Baskicko). Za účelom prezentácie
Bratislavského kraja ako vhodného miesta pre investorov a turistov bola vytvorená a vydaná
broţúra Bratislavský kraj, Metropolitný región na Dunaji, ktorá bola následné distribuovaná
na viacerých podujatiach.
V rámci podpory ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva bol v mesiacoch júl a august 2014
realizovaný projekt Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore
obytno-rituálneho komplexu synagógy v Senci, ktorý prebiehal formou dvoch tematicky na
seba nadväzujúcich pracovno-edukačných workshopov. Prvý workshop - Letná škola
archeológie - bol zameraný na archeologické doskúmanie murovaných štruktúr s významnou
architektonickou a historickou hodnotou. Študenti odkryli pec na pečenie macesu a
pozostatky rituálneho kúpeľa mikve. Archeologický výskum sa realizoval v súlade s
rozhodnutím KPÚ Bratislava. Cieľom druhého workshopu - Letná škola tradičných spôsobov
murovania – bolo odborné rozobratie pece, jej transfer na podloţke a anastylóza prvkov
(záväzné stanovisko KPÚ č. KPUBA-2013/18694-2/75726/FER) tak, aby bolo moţné
v budúcnosti prezentovať odkrytú pec „in situ“ ako súčasť exteriéru synagógy.
Pred samotnou realizáciou rozobratia pece bol realizovaný teoretický prieskum zameraný na
zistenie informácií o objekte pece a o analógiách z okolia. Po archeologickom doskúmaní
a odkrytí pece bolo realizované zameranie v mierke 1:20 pre zdokumentovanie existujúceho
stavu a doplnkovo aj metódou fotografického skenovania s následným vytvorením 3D
modelu. Časť pece bola dokumentovaná aj prostredníctvom 3D skenerom. Vyústením
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workshopu bola konzervácia pôvodnej pece, jej značenie a presunutie na vybrané miesto.
Po zostavení a fixácii, boli chýbajúce prvky doplnené za pomoci tradičných materiálov
a technológií. Projekt bol spolufinancovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry
SR v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ sumou 9 000 EUR, pričom
celkový rozpočet projektu bol 19 956 EUR.
V súvislosti s rekonštrukciou komplexu synagógy v Senci Oddelenie stratégie a územného
rozvoja pripravuje projekt „Centrum kultúrnych a kultúrno-spoločenských aktivít“, ktorý
bude zahŕňať stavebnotechnickú adaptáciu priestorov NKP Synagógy v Senci, ako aj
revitalizáciu priľahlého pozemku, zriadenie expozície dejín ţidovskej kultúry a promo aktivity.
BSK má k dispozícií realizačný projekt rekonštrukcie synagógy, novostavby infopavilónu
a úpravy areálu synagógy. Samotný projekt by mal byť realizovaný v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020, pričom samotná
realizácia projektu je podmienená schválením Zastupiteľstva BSK.
S podporou ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva súvisí tieţ pripravovaný projekt
„Kultúrno-kreatívne oţivenie tradícií“. Plánovanými aktivitami sanácia oporného múra,
stavebnotechnická adaptácia priestorov NKP kaštieľa v Modre a priľahlého parku pre účely
kultúrno-kreatívneho priemyslu. V roku 2014 bola spracovaná realizačná projektová
dokumentácia sanácie oporného múra, existuje platné stavebné povolenie, prebiehajú
rozhovory s MOS Modra a potenciálnymi členmi/ záujemcami o vyuţívanie týchto priestorov.
Realizácia projektu je plánovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko 2014-2020.
V roku 2014 bola schválená ţiadosť o NFP s názvom „Bezpečný ţenský dom“, ktorého
cieľom je rekonštrukcia nevyuţitého rodinného domu vo vlastníctve BSK a jeho adaptácia na
priestory beţného ţenského domu – krízového centra pre ţeny a ich deti zaţívajúce domáce
násilie. Koncom roku 2014 došlo k podpísaniu partnerskej dohody a projektovej zmluvy
a vyhlásená bola súťaţ na dodávateľa rekonštrukcie. Projekt bude financovaný v rámci
Nórskeho finančného mechanizmu.
Nové moţnosti spolupráce kľúčových aktérov, ktorí mali záujem podieľať sa na rozvoji
multimodálnej dopravy a cestovného ruchu v podunajskej oblasti, ponúkol projekt
Transdanube spolufinancovaný z prostriedkov OP Juhovýchodná Európa, do ktorého
v rámci 2-ročnej spolupráce medzi 14 projektovými partnermi z ôsmich krajín pozdĺţ Dunaja
bol zapojený aj BSK. Projekt ukončil svoju implementačnú etapu k 31.10.2014. Hlavnými
cieľmi záujmu bol rozvoj vybraných lokalít Malého Dunaja, vodnej zdrţe Hrušov a aktivít pre
rozvoj riečnej dopravy po Dunaji.
Bratislavský samosprávny kraj v roku 2014 zameral svoje aktivity na územie Malého
Dunaja so snahou o vytvorenie aktívnej destinácie cestovného ruchu zameranej na splavy
a cykloturistiku, a na územie hlavného toku Dunaja a podpory praktických krokov pre
rozvoj moţností na zavedenie pravidelnej osobnej lodnej dopravy na rieke.
Výsledkami projektu sú okrem regionálneho akčného plánu udrţateľnej mobility s akčným
plánom opatrení, dve štúdie pre oblasť Malého Dunaja a hlavného toku Dunaja, ktoré
boli prezentované na sérií lokálnych podujatí aktérom podunajskej oblasti, ako aj súbor
turistických balíčkov cestovného ruchu s vyuţitím udrţateľnej dopravy v Podunajskej oblasti
a marketingová stratégia podpory udrţateľnej dopravy. Spolupráca na projekte Transdanube
ukázala veľký záujem aktérov v území na rozvoj spracovaných tém a pripravila dobrú pôdu
na spoluprácu v ďalších rokoch. Ceníme si najmä podporu myšlienky rozvoja Malého Dunaja
od kolegov z odboru stratégie Nitrianskej a Trnavskej ţupy ako aj ústretovú spoluprácu so
správcom toku š.p. SVP, š.p. VVB, správou CHKO Dunajské Luhy a tretím sektorom.
V rámci spolupráce OSÚRaRP s neziskovým sektorom v roku 2014 sa s nadáciou Ekopolis
a spoločnosťou Slovnaft, a.s. podarilo podporiť prostredníctvom programu Zelené oázy
vybudovanie dvoch atrakcií na Malom Dunaji v katastri obcí Malinovo a Zálesie – rozhľadňa
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Hniezdo pri Starom brode a Záleský maják. Ukončenie projektu Transdanube sprevádzalo
viacero regionálnych podujatí ako napr. diskusné stretnutie aktérov Podunajska na
prediskutovanie výstupu „2 štúdie udrţateľnej dopravy“ (9/2014), a druhý záverečný národný
workshop TransDanube (10/2014).
Bratislavsky samosprávny kraj sa usiluje o flexibilný prístup pri riadení samosprávy a o
maximálne priblíţenie sa k významným subjektom v kraji tak, aby dopomáhal k
dynamickému rozvoju prostredníctvom tvorivej spolupráce. V tomto procese vidí perspektívu
zapájania vysokých škôl, vyuţitia ich tvorivého potenciálu na vznik nových foriem
spolupráce medzi samosprávou a akademickou obcou, ktoré budú pre obe strany vzájomne
prospešné. O alternatívnych formách spolupráce medzi verejným sektorom a akademickou
obcou ako aj o uplatnení absolventov na trhu práce hovorili zástupcovia kraja a vybraných
škôl v polovici decembra 2014 na Úrade BSK na seminári, ktorý zorganizoval k tejto téme
OSÚRaRP. Cieľom podujatia bol inšpirovať vysoké školy skúsenosťami z doterajšej
vzájomnej spolupráce OSÚRaRP a zároveň predstaviť víziu kreatívnej budúcnosti s
dosahom na rozširovanie praktických skúsenosti študentov vysokých škôl.
Rozšírením Akčného plánu Úradu BSK o prioritu č. 66 bolo Odboru SÚRaRP uloţená úloha
vypracovať v roku 2015 dokument „Stratégia zniţovania energetickej náročnosti budov
vo vlastníctve BSK“. Dokument zadefinuje aktivity úradu Bratislavského samosprávneho
kraja zamerané na zefektívnenie prevádzkových nákladov, zniţovanie nákladov na energie a
zniţovanie emisií CO2 vo svojich budovách. Spracováva sa aj v nadväznosti na pristúpenie
kraja k celoeurópskej iniciatíve Dohovoru primátorov a starostov. Stratégia bude
predstavovať ucelený strednodobý strategický dokument na roky 2015-2020, pričom
spracovaná bude do 30.4.2015 a predloţená na rokovanie Zastupiteľstva BSK do 30.6.2015.
Na obstaraní dokumentu spolupracujú OSÚRaRP a OIČSM a VO BSK od decembra 2014.
V roku 2014 OSÚRaRP pokračovalo vo vydávaní odborového „newslettera“, ktorý stručne
informuje o aktualitách z diania prebiehajúcich projektov Úradu BSK, o novinkách zo
Zastúpenia BSK v Bruseli, či aktuálnych informáciách z verejnej správy, ktoré ovplyvňujú
rozvoj v kraji. „Newsletter“ sa elektronicky distribuoval partnerom, najmä primátorom
a starostom, ţupným poslancom, europoslancom a partnerom pracujúcim s fondmi EÚ.
OSÚRaRP taktieţ v rámci svojich aktivít vytvára partnerstvá nielen na úrovni stredného
vzdelávania, ale zároveň poskytuje moţnosť absolvovania stáţe pre študentov univerzít
,ktorí študujú v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja, európskych štúdií či
medzinárodných vzťahov. Vďaka rozvoju partnerstva sa tieţ podarilo po dohode
s Univerzitou Komenského zabezpečiť, aby študenti za absolvovanie odbornej stáţe získali
kredity, čo tieţ zvyšuje význam a atraktivitu stáţe. Od roku 2011 bola poskytnutá stáţ 60
študentom, pričom 16 z nich stáţovalo v Kancelárií Bratislavského samosprávneho kraja
v Bruseli. Pravidelné vzťahy udrţuje Bratislavský kraj s viacerými univerzitami a vysokými
školami nie len zo Slovenska. Patria medzi ne Ekonomická univerzita v Bratislave,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, City
University Bratislava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, 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, Metropolitní
univerzita Praha, Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles.
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Medzinárodné vzťahy
Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli
BSK zriadil svoju Kanceláriu v Bruseli na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002
z 18.6.2002. Formálne sa činnosť Kancelárie začala od 1.8.2002 a jej slávnostné otvorenie
sa uskutočnilo v septembri v roku 2002. Dňa 30.6.2011 BSK opätovne otvoril Kanceláriu
BSK v Bruseli.
Kancelária sídli na Rue Breydel 40 v európskej štvrti, v blízkosti Európskej komisie a Rady
EÚ. Náklady na prevádzku Kancelárie BSK v Bruseli a jej aktivity sú zabezpečené v rozpočte
OSÚRaRP, OŠ 115 Prevádzka kancelárie Brusel.
Regionálnou zástupkyňou BSK v Bruseli je od 15.1.2014 zamestnankyňa odboru stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov Mgr. Dominika Forgáčová, PhD. Agenda Kancelárie
BSK v Bruseli spadá do kompetencie uvedeného odboru.
Hlavné ciele Kancelárie BSK v Bruseli:
Posilniť účasť BSK na európskych záleţitostiach a projektoch a vyuţiť všetky príleţitosti,
ktoré členstvo v Európskej únii regiónu poskytuje tak, aby región dosahoval lepšie výsledky
a bol zabezpečený jeho trvalý rozvoj. Prostredníctvom rôznych prezentačných akcií
predstaviť Bratislavskú ţupu ako turisticky príťaţlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť
a spoznať, ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja, do ktorého sa oplatí investovať,
a s ktorým sa oplatí spolupracovať. Mobilizovať subjekty v BSK, podnietiť ich aktívny záujem
o európske záleţitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora,
nevynímajúc občana ako takého. Činnosť regionálnej kancelárie BSK vytvára pevný základ
pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude
v prospech rozvoja Bratislavskej ţupy.
Jedným z hlavných cieľov je aktívne vstupovať do negociácií o fungovaní kohéznej politiky
EÚ. Aktívny lobing vo vzťahu k inštitúciám EÚ je preto kľúčový. BSK prostredníctvom svojej
Kancelárie v Bruseli uţ od roku 2010 vstupoval do rozhovorov o novom programovom
období 2014-2010 a v spolupráci s partnermi podnikol viaceré kroky s cieľom presadiť
záujmy BSK v rámci nového programového obdobia. Výsledkom týchto krokov vrátane veľkej
lobistickej akcie viac vyspelých regiónov bola akceptácia poţiadaviek, aby bol BSK
oprávnený čerpať zdroje z fondov EÚ aj na podporu základnej infraštruktúry v oblasti
školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a dopravy, čo bolo premietnuté aj do návrhu
regulatívy zo strany EK.
Kancelária BSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na nasledujúce priority:
1. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
Realizované aktivity, ktoré napĺňajú ciele priority:
 Cyklus československých podujatí, 26.3.2014
 Oslava 10. výročia vstupu SR do Európskej únie, 3.5.2014
 Deň otvorených dverí európskych inštitúcií – Open Doors, 17.5.2014
 Prezentácia vín z Dunajského regiónu, 26.6.2014
 Festival jedla EAT!, 11.–14.9.2014
 Kultúrnospoločenské podujatie pri príleţitosti 25. výročia Neţnej
19.11.2014

revolúcie,
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2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
Realizované aktivity, ktoré napĺňajú ciele priority:
 Participácia na stretnutiach k Dunajskej stratégii
 Európsky týţdeň udrţateľnej energie - Energy Day, 19.6.2014
 Európsky týţdeň regiónov a miest – Open Days, 6.–9.10.2014
 Lokálne podujatie Open Days, 15.12.2014
 Konferencia o viacúrovňovom riadení, 2.12.2014
 Pracovné spoločenstvo podunajských krajín (ARGE Donauländer)
3. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
Realizované aktivity, ktoré napĺňajú ciele priority:
 Agenda Výboru regiónov
 Pracovné stretnutia predsedu BSK Pavla Freša
 Ďalšie pracovné stretnutia zástupcov BSK
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
Realizované aktivity ktoré napĺňajú ciele priority:
 Informačná kampaň BSK o Európskej únii
 Európska konferencia o verejnej komunikácii EuroPCom, 15.-16.10.2014
 www.bratislavaregion.eu
 Facebook: vlastná stránka pod názvom Bratislava Region Brussels Office
 Twitter: pod názvom Bratislava Reg BXL
 Youtube: http://www.youtube.com/BratislavaRegion
 Flicker:: http://www.flickr.com/photos/bratislavaregion/
5. Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli
Realizované aktivity, ktoré napĺňajú ciele priority:
 Zázemie pre pracovné stretnutia v Bruseli pre subjekty BSK
 Prijatie poslancov Zastupiteľstva BSK
 Stáţe v Kancelárii BSK v Bruseli
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Oddelenie riadenia projektov:
Uznesením č. 11/2011, zo dňa 11.3.2011, vzalo Zastupiteľstvo BSK na vedomie informačný
materiál „Prehľad moţností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2011/2012“,
v rámci ktorého bol uvedený zoznam projektových zámerov BSK. Odpočet prípravy ţiadostí
o nenávratný finančný príspevok pre zmienené priority je uvedený niţšie.
OSÚRaRP okrem prípravy nových projektových ţiadostí v roku 2014 administroval spolu
15 projektov v rámci národných a nadnárodných operačných programov s celkovým
čerpaním 1 269 439 EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené aj čerpanie rozpočtových
kategórií. Povinné spolufinancovanie BSK sa je 5% alebo 15% podľa pravidiel jednotlivých
operačných programov.
Názov poloţky

Čerpanie v roku 2014

Očakávaná refundácia

Personálne výdavky

148 134 €

134 020 €

Externé sluţby

291 961 €

273 429 €

7 868 €

6 315 €

776 100 €

737 295 €

2 808 €

2 539 €

42 569 €

40 440 €

1 269 439 €

1 205 967 €

Cestovné náklady
Technické vybavenie
Administratívne náklady
Investície
SPOLU

Čerpanie za všetky projekty implementované na Úrade BSK Odborom stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov v roku 2014
1 269 439 €
1 205 967 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

Čerpanie v roku 2014

Očakávaná refundácia

Rozdiel medzi čerpanými a refundovanými finančnými prostriedkami je tvorený spoluúčasťou
BSK na financovaní jednotlivých projektov z vlastných zdrojov, vo výške 5% alebo 15%
rozpočtu, podľa pravidiel jednotlivých operačných programov.
V porovnaní s rokom 2013, kedy bolo čerpanie v rámci projektov implementovaných na
Úrade BSK v celkovej výške 545 775 EUR, sa medziročne zvýšilo čerpanie o 723
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664 EUR. V roku 2014 boli zazmluvnené ďalšie 2 projekty v celkovej výške 878 tis. EUR,
a ktorých čerpanie začne v roku 2015.
Nasledovná tabuľka zachytáva medziročné
porovnanie čerpania a návratnosti finančných prostriedkov od roku 2010.
Návratnosť finančných prostriedkov v rokoch 2010 - 2014 za všetky projekty
implementované na Úrade BSK Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov.

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €
čerpané
refundované

1 000 000 €

500 000 €

0€
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

V období rokov 2010 -2014 administroval OSÚRaRP spolu 27 projektov, z ktorých medzi
najvýznamnejšie patria projekty CYCLOMOST II., Elektronizácia BSK, projekty na podporu
zavádzania integrovaného dopravného systému na území BSK.
Pre lepšiu prehľadnosť ukončených, implementovaných a pripravovaných projektov
OSÚRaRP boli projekty zaradené do niekoľkých blokov viď niţšie. Úplný prehľad
s popisom a obrazovou dokumentáciou sa nachádza v prílohe č. 1.
Prehľad projektov z OPBK v roku 2014.
Operačný
Zdroj program
Pripravované

NSRR

OPBK

-

Implementované / podané
ŢoNFP
Zriadenie jednotného
tarifného systému BID - ŢSR
Zriadenie jednotného
informačného systému
Propagácia zavádzania
integrovaného dopravného
systému
Elektronizácia BSK

Ukončené

-

Integrované stratégie rozvoja
mestských oblastí (ISRMO)
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Prehľad projektov z Európskej teritoriálnej spolupráce v roku 2014.

Zdroj

Operačný program

SK-AT
ETS

JUHOVÝCHODNÁ
EURÓPA

Implementované / podané
ŢoNFP
Regionálne aktivity technickej
asistencie
RECOM SK-AT
KultúrnoAnZamost I.
kreatívne
oţivenie tradícií Destinatour 2013
(MOS Modra) Za mostom
Perimost
family net
Pripravované

-

TransDanube

Ukončené
RECOM SK-AT
AnZamost I.
Destinatour 2013
Za mostom
Perimost
family net
TransDanube

Prehľad projektov z fondov Nórskeho finančného mechanizmu v roku 2014.

Zdroj Operačný program

NFM

NÓRSKY FINANČNÝ
MECHANIZMUS

Pripravované
Rekonštrukcia NKP
synagóga
a novostavba
infopavilónu v Senci

Implementované /
podané ŢoNFP
Rekonštrukcia NKP
synagóga
a novostavba
infopavilónu v Senci

Bezpečný ţenský
dom

Bezpečný ţenský
dom

Ukončené

-

Prehľad projektov z grantových schém v roku 2014.

Zdroj

GRANTOVÉ
SCHÉMY

Operačný
program

Grantový
systém MKSR

Pripravované

Implementované /
podané ŢoNFP

Letná škola
archeológie a
tradičných spôsobov
murovania v priestore
obytno-rituálneho
komplexu synagógy
v Senci

Letná škola
archeológie a
tradičných spôsobov
murovania v priestore
obytno-rituálneho
komplexu synagógy
v Senci

Ukončené

Letná škola archeológie
a tradičných spôsobov
murovania v priestore
obytno-rituálneho
komplexu synagógy
v Senci
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Prehľad najvýznamnejších projektov pripravovaných v roku 2014 na predloţenie
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
Operačný program

Zdroj

Pripravované
Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení
sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja
Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie
obchvatu obce Rohoţník
Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra

Partnerská dohoda

Integrovaný regionálny
operačný program/EŠIF

Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť
elektrotechniky a informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislava
Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve
a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve,
Farského 9, Bratislava
Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní
– farmárstve, 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

Prílohy:
1. Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2014/2015
2. Prehľad moţností čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce
Bratislavského kraja 2015
3. Prehľad moţností čerpania finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky
Bratislavského
kraja
2014-2020
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Názov komisie

Odpočet moţností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015
Stanovisko komisie k návrhu materiálu
Hlasovanie
Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Mandátová komisia

-

-

-

-

Komisia na ochranu
verejného záujmu

-

-

-

-

Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finančná komisia

Komisia majetku,
investícií a verejného
obstarávania

Finančná komisia odporúča Z BSK schváliť „Odpočet moţností získania
externých finančných zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015“

-

Komisia dopravy
KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predloţený
materiál v zmysle navrhnutého uznesenia.

Komisia európskych
záleţitostí, regionálnej
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia európskych záleţitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predloţený materiál.

Komisia kultúry po prerokovaní predloţený materiál schvaľuje a odporúča
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhované uznesenie.

Prítomní 10
Za 10
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 7
Za 7
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

Komisia školstva,
mládeţe a športu

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia dotačná
Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a ţivotného
prostredia

Prítomní 8
Za 8
Komisia materiál prerokovala a odporúča v zmysle návrhu uznesenia predloţiť
Proti 0
na rokovanie Zastupiteľstva BSK.
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 7
Za 7
Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predloţiť na
Proti 0
rokovanie Z BSK a schváliť ho s doplneným textom v uznesení v bode B.
Zdrţal sa
ukladá „.... pravidelne za predchádzajúci rok...“
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predloţený návrh
uznesenia schváliť.

Prítomní 7
Za 7
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

Komisia Samuela
Zocha
4. V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

-

-

akceptované

zapracované

-

-

-

-

-

-
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