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A. Úvod
Programová časť PHSR BSK bezprostredne nadväzuje na analyticko-strategickú časť PHSR BSK, pričom
prostredníctvom definovania skupiny opatrení a príslušných aktivít prispieva k naplnenosti
jednotlivých cieľov stratégie BSK a zároveň vytvára určitý rámec podpory podporovaných intervencií
na území kraja.
Programová časť PHSR BSK vychádza z Pracovného dokumentu útvarov komisie: Prvky spoločného
strategického rámca (SSR) na roky 2014 až 2020 pre európske fondy1, zohľadňuje základné
koncepčné a strategické dokumenty, ktorých predmetom je riešene územia kraja, resp. majú dopad
na územie kraja a zároveň reflektuje požiadavky kľúčových aktérov územia kraja.

A.1 Nové integračné nástroje pre implementáciu územných
stratégií
Viaceré problémy, ktorým Európa čelí v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti poukazujú
na potrebu integrovaného a územného miestneho prístupu, ktorý zabezpečí efektívnu odozvu.
Integrovaný a územný prístup ponúka viacero rozmerov a je šitý na mieru špecifickým miestnym
podmienkam a výsledkom. To môže znamenať prekročenie hraníc tradičnej administratívy a môže
vyžadovať väčšiu ochotu zo strany rôznych vládnych úrovní spolupracovať a koordinovať činnosti na
dosiahnutie spoločných cieľov. Toto všetko je v súlade s novým cieľom územnej súdržnosti, ktorý
priniesla Lisabonská zmluva potvrdzujúca, že ekonomickú a sociálnu súdržnosť na európskej úrovni
nemožno dosiahnuť bez hlbšieho zamerania sa na územný vplyv politiky EÚ.
Európska komisiou, aj v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami, predstavila nové integračné
nástroje, ktoré sa môžu použiť na implementáciu územných stratégií na danom mieste, pričom
spájajú tematické ciele stanovené v zmluvách o partnerstve a v operačných programoch s územným
rozmerom: miestny rozvoj riadený spoločenstvom (články 28-30 navrhovaného nariadenia
týkajúceho sa spoločných opatrení) a integrované územné investície (článok 99 navrhovaného
nariadenia týkajúceho sa spoločných opatrení).
Nasledujúci text vychádza z návrhov nových integračných nástrojov pre implementáciu územných
stratégií, tak ako ich prezentovala Európska komisia pre programové obdobie 2014-2020
(Integrovaná územná investícia a Miestny rozvoj riadení spoločenstvom).

A.1.1 Integrovaná územná investícia
Medzi kľúčové prvky nástroj Integrovaná územná investícia (IUI) patrí:
• stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja;
• balík činností naplánovaných na implementáciu;
• riadiace štruktúry, ktoré budú nástroj IUI spravovať.
Stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja
Základným prvkom je rozvoj medziodvetvovej integrovanej stratégie rozvoja, ktorá sa bude
zameriavať na potreby rozvoja danej oblasti. Stratégia sa navrhne takým spôsobom, aby jednotlivé
činnosti vychádzali zo synergií vytvorených na základe koordinovanej implementácie.

1

Reflektuje stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je podnietiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V
stratégii sa objasňujú hlavné ciele EÚ v oblasti výskumu a inovácií, zmeny klímy a energetiky, zamestnanosti,
vzdelávania a zníženia chudoby, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020 a majú sa pretaviť do cieľov jednotlivých
štátov.
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Nástroj IUI sa môže využívať v ktorejkoľvek zemepisnej oblasti s príslušnými územnými prvkami od
špecifických mestských častí s viacerými typmi deprivácie až po mestské, metropolitné, mestskovidiecke, subregionálne alebo interregionálne oblasti. Nástroj IUI dokáže tiež poskytnúť integrované
činnosti v samostatných zemepisných celkoch s podobnou charakteristikou v rámci regiónu (napr.
môže ísť o sieť malých alebo stredných miest). Nástroj IUI nemusí nutne pokryť celé územie určitého
administratívneho celku.
Balík činností naplánovaných na implementáciu
Činnosti, ktoré sa majú implementovať prostredníctvom nástroja IUI, prispejú k plneniu tematických
cieľov relevantných prioritných osí využívaných operačných programov, ako aj rozvojových cieľov
územnej stratégie. Môžu sa financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho
sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu, no kombinovať všetky fondy v každom nástroji IUI nie je
povinné. V rámci nástroja IUI sa však odporúča kombinovať fondy EFRR a ESF, keďže integrovaný
prístup vyžaduje prepojenie investícií v tzv. mäkkej a vo fyzickej infraštruktúre. Toto je dôležité najmä
v prípade trvalo udržateľného rozvoja miest.
Miestny rozvoj riadený spoločenstvom môže byť prvkom, ktorý možno použiť pri postupnom
uskutočňovaní implementácie nástroja IUI. Medzi nástrojom IUI a miestnym rozvojom riadeným
spoločenstvom sú však dôležité rozdiely. Miestny rozvoj riadený spoločenstvom využíva výlučne
prístup „zdola nahor“. Obsah miestnej rozvojovej stratégie a operácií, ktoré sa v rámci nej financujú,
určuje miestna akčná skupina. Na druhej strane, nástroj IUI vopred neurčuje, ako sa prijímajú
rozhodnutia o samotných investíciách – tento proces môže prebiehať smerom „zhora nadol“ alebo
„zdola nahor“, prípadne môže ísť o kombináciu oboch postupov. Miestny rozvoj riadený
spoločenstvom by tak mohol napríklad byť súčasťou integrovanej mestskej stratégie
implementovanej prostredníctvom nástroja IUI.
Odporúča sa však, aby boli investície do sektorov v danej oblasti zaradené a zosúladené s
integrovanými stratégiami územného rozvoja.
Riadiace štruktúry, ktoré budú spravovať nástroj IUI
Riadiaci orgán operačného programu nesie konečnú zodpovednosť za riadenie a implementáciu
operácií nástroja IUI. Môže však ustanoviť sprostredkujúce orgány vrátane miestnych úradov,
orgánov pre regionálny rozvoj alebo mimovládne organizácie, aby vykonávali niektoré alebo všetky
úlohy riadenia a implementácie. Forma a stupeň delegovania riadenia nástroja IUI sa môžu líšiť v
závislosti od administratívneho členenia členského štátu alebo regiónu.
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Obrázok 1 Schéma štruktúra nástroja IUI

Zdroj: INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA, POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020,
EK

Výhody nástroja IUI
Návrhy Komisie týkajúce sa nástroja IUI majú niekoľko potenciálnych výhod:
• IUI ako nástroj propagujúci integrované využívanie fondov má v sebe potenciál viesť k lepším
súhrnným výsledkom pri rovnakej výške verejných investícií.
• Delegovanie riadenia nástroja IUI posilní subregionálne zúčastnené strany (miestne alebo
mestské zúčastnené strany) tým, že zabezpečí ich účasť na príprave a implementácii
programu.
• Keďže má nástroj IUI viacero finančných zdrojov, ktoré sú zabezpečené už od začiatku, je
väčšia istota financovania integrovaných činností.
• Nástroje IUI sú určené na miestny prístup k rozvoju, ktorý môže pomôcť rozvinúť málo
využívaný potenciál na miestnej, mestskej a regionálnej úrovni.2

A.1.2 Miestny rozvoj riadený spoločenstvom
V priebehu minulých 20 rokov sa prístup LEADER v oblasti miestneho rozvoja riadeného
spoločenstvom (CLLD) – založený na skúsenostiach iniciatívy financovanej zo štrukturálnych fondov
EÚ, ktorý mal pomôcť zúčastneným stranám vo vidieckych oblastiach zhodnotiť dlhodobý potenciál
ich miestneho regiónu – ukázal ako efektívny a účinný nástroj pri uskutočňovaní rozvojových politík.
Európska komisia podporuje túto realizačnú metódu aj prostredníctvom ďalších iniciatív
Spoločenstva, akými sú iniciatívy URBAN a EQUAL. Pokiaľ ide o prístup LEADER, ktorý EÚ sústavne
podporuje od roku 1991, tento prístup sa stal dôležitým prvkom rozvojovej politiky vidieka a je
akceptovaný v celej Európe. Od roku 2007 je miestny rozvoj nástrojom uskutočňovania politiky aj v
odvetví európskeho rybného hospodárstva.
Komisia v súvislosti s nástrojom CLLD navrhuje jednotnú metodiku pre Fondy spoločného
strategického rámca (SSR), ktorá:
2

Zdroj: INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA, POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020, EK
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•
•
•

•

sa bude zameriavať na konkrétne subregionálne územia;
je riadená spoločenstvom prostredníctvom miestnych akčných skupín zložených zo
zástupcov miestnych verejných a súkromných spoločensko-hospodárskych záujmov;
sa vykonáva prostredníctvom integrovaných a viacodvetvových miestnych rozvojových
stratégií, ktoré sa sústredia na danú oblasť, vytvorených s prihliadnutím na miestne potreby
a potenciál;
zahsňa inovačné prvky v miestnom kontexte, vytváranie kontaktov a tam, kde je to vhodné,
spoluprácu.

Táto jednotná metodika umožní spoločné a integrované využívanie finančných prostriedkov pri
uskutočňovaní rozvojových stratégií.
Hlavné ciele miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom
Hlavné ciele návrhu Komisie sú zjednodušiť a rozšíriť využívanie nástroja CLLD ako rozvojového
nástroja. Návrhy CLLD budú:
•

•

•
•

vyzývať miestne spoločenstvá, aby vytvárali integrované prístupy zdola nahor v
podmienkach, keď treba reagovať na územné a mieste problémy, ktoré si vyžadujú
štrukturálnu zmenu;
budovať kapacity spoločenstva a podporovať inovácie (vrátane sociálnych inovácií),
podnikanie a možnosti zmien podporou rozvoja a objavovaním nevyužitého potenciálu v
rámci spoločenstiev a území;
podporovať vlastníctvo na úrovni spoločenstva zvyšovaním účasti v rámci spoločenstiev a
budovať zmysel pre zapojenie sa a vlastníctvo, ktoré zvyšujú účinnosť politík EÚ; a
pomáhať viacúrovňovej správe poskytnutím spôsobu, ktorým sa miestne spoločenstvá budú
v plnej miere podieľať na určovaní charakteru realizácie cieľov EÚ vo všetkých oblastiach.

Zásadné prvky miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom
• Miestne akčné skupiny by mali tvoriť zástupcovia miestnych verejných a súkromných
spoločensko-hospodárskych záujmov, ako napríklad podnikatelia a ich združenia, miestne
orgány, susedské alebo vidiecke združenia, občianske skupiny (napríklad zástupcovia menšín,
starších občanov, žien či mužov, mládeže, podnikateľov atď.), komunitné a dobrovoľnícke
organizácie atď. Zástupcovia občianskej spoločnosti a partneri zo súkromného sektora by
mali mať najmenej 50 % rozhodovacích právomocí a žiadna záujmová skupina by samotná
nemala mať viac než 49 % hlasov.
• Stratégie pre miestny rozvoj musia byť v súlade s príslušnými programami fondov SSR,
prostredníctvom ktorých sú podporované. Mali by určiť oblasť a obyvateľstvo, ktorých sa
stratégia týka, vykonať analýzu rozvojových potrieb a potenciálu danej oblasti vrátane
analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT analýzu) a popísať ciele,
rovnako ako integračný a inovačný charakter stratégie vrátane cieľov pre výstupy a výsledky.
Stratégie by mali zahsňať aj akčný plán, ktorý ukazuje, ako sa ciele premietnu do konkrétnych
projektov, prevádzkových a monitorovacích opatrení a finančného plánu.
• Oblasť a obyvateľstvo, ktorých sa daná miestna stratégia týka, by mali byť jednoliate,
cielené a mali by ponúkať dostatočné kritické množstvo pre účinnú realizáciu stratégie.
Úlohou miestnych akčných skupín je určiť, ktorých oblastí a obyvateľstva sa ich stratégie
budú týkať, tieto stratégie však musia byť v súlade s kritériami, ktoré Komisia stanoví
prostredníctvom delegovaného aktu (na porovnanie, ustanovenia z rokov 2007-2013, ktoré
sa týkajú obyvateľstva, na ktoré sa vzťahuje program LEADER, sa zameriavajú na minimálne
10 000 obyvateľov a maximálne na 150 000 obyvateľov. Priemerný počet obyvateľov, ktorí sa
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zúčastnili na programoch URBAN II financovaných z EFRR v období rokov 2000-2006, bol
približne 30 000).3
Spoločné akčné plány
Spoločný akčný plán je novým typom integrovanej operácie, ktorá sa vykonáva prostredníctvom
prístupu založeného na výsledkoch s cieľom dosiahnuť konkrétne ciele, na ktorých sa spoločne
dohodli členské štáty a Komisia. Zahsňa skupinu projektov, za vykonávanie ktorých zodpovedá určený
príjemca.
Príklad fungujúcej miestnej akčnej skupiny v Bratislavskom kraji: Občianske združenie Podhoran
Miestnu akčnú skupinu tvorí spolu 14 obcí, z toho 7 je na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Mikroregión tak predstavuje územie s rozlohou 343,5 km2 na ktorom žije spolu 16 822 obyvateľov.
Strategickým cieľom Integrovanej stratégie rozvoja územia je "Zvýšiť atraktívnosť územia „Podhoran“
dobudovaním infraštruktúry a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu v časovom horizonte do roku
2010".
Strategická priorita 1: Infraštruktúra verejných služieb
Strategická priorita 2: Vidiecky cestovný ruch
Strategická priorita 3: Životné prostredie a jeho vplyv na ľudí

3

Zdroj: MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM, POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020, EK
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A.2 Ďalšie nástroje pre implementáciu územných stratégií
A.2.1 Územná dohoda
Čo je územná dohoda na podporu stratégie Európa 2020?
Miestne a regionálny orgány zohrávajú dôležitú úlohu v oblastiach politiky, ktoré sú pre dosiahnutie
cieľov stratégie Európa 2020 kľúčové. Preto aby sa mohli vytvoriť synergie a dosiahnuť systémové
účinky, ktoré sú na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu potrebné, musia
byť ich opatrenia v týchto oblastiach skoordinované s opatreniami, ktoré zavádzajú ich národné
vlády.
Územná dohoda na podporu stratégie Európa 2020 je dohovor medzi jednotlivými úrovňami verejnej
správy v príslušnej krajine (miestna, regionálna, celoštátna úroveň). Signatári územnej dohody sa
zaväzujú, že svoje politické programy skoordinujú a zosúladia tak, aby sústredili svoju činnosť a
finančné prostriedky na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.
Základné črty územnej dohody
Územná dohoda môže obsahovať:
•

•

•

právne ustanovenia, ktoré definujú potrebné opatrenia a stanovujú, ako tieto opatrenia
prispôsobiť, aby sa zabezpečil čo najúčinnejší priebeh štrukturálnych reforiem, ktoré si
stratégia Európa 2020 vyžaduje,
finančné ustanovenia, v ktorých sa podrobne uvedie, aké zdroje (prostriedky EÚ, štátne
alebo miestne prostriedky, verejné alebo súkromné financovanie) sa použijú na dosiahnutie
cieľov,
ustanovenia týkajúce sa riadenia, ktoré poskytnú informácie o možných nových opatreniach
s cieľom účinnejšie zrealizovať príslušné opatrenia.4

Hlavné obsahové prvky a podmienky územných dohôd
Hoci o konkrétnom obsahu územnej dohody rozhodne so zreteľom na zásadu subsidiarity každý
členský štát (v rámci EÚ) s pomocou svojej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej správy, v nižšie
uvedenom texte sú prezentované odporúčania smerom k hlavným obsahovým prvkom územné
dohody, ktoré prezentoval Výbor regiónov (pri Európskej komisii) na 125. schôdzi svojho
predsedníctva (september 2010).
Po prvé, územné dohody by mali byť vytvorené ako rovnocenné partnerstvá medzi miestnou,
regionálnou a štátnou úrovňou verejnej správy so zreteľom na naliehavosť situácie, aby mohli
pomôcť všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na určovaní hlavných
cieľov jednotlivých krajín, navrhovaní hlavných iniciatív a národných programov reforiem.
Po druhé, územná dohoda by mala stanovovať monitorovací a hodnotiaci mechanizmus
a obsahovať potrebné dohovory, aby mohla sprevádzať celý politický cyklus stratégie Európa 2020
a v prípade potreby umožňovala vykonať príslušné úpravy.
Po tretie, dohovory v rámci územnej dohody by mohli mať v prípade potreby a výlučne na
dobrovoľnej báze zmluvný charakter, pričom musia plne rešpektovať aj legislatívny rámec
v jednotlivých štátoch.

4

Územné dohody: Ako prostredníctvom partnerstva vyťažiť čo najviac zo stratégie Európa 2020, Výbor
regiónov

10

Po štvrté, každá územná dohoda by mala byť považovaná za príležitosť prispieť k úsiliu o lepšiu
tvorbu legislatívy v EÚ, najmä z hľadiska zjednodušenia administratívnych postupov a zníženia
administratívnej záťaže, pričom by sa mala zdôrazňovať komplementárnosť a obmedziť roztrieštenosť
rôznych politických nástrojov a dostupných spôsobov financovania.
Po piate, ak sa ukáže, že štrukturálne reformy na úrovni štátov, ktoré majú zabezpečiť úspešnosť
stratégie Európa 2020, sú veľmi náročné, ako by sa to mohlo stať v prípade odstraňovania prekážok
vo fungovaní vnútorného trhu alebo z hľadiska infraštruktúry, partnerský prístup územných dohôd
zabezpečí, že sa nájdu primerané riešenia, aby sa zachovala a zlepšila územná súdržnosť.
Po šieste, územné dohody by mali prispieť alebo viesť k väčšej synergii medzi územnou
hospodárskou, sociálnou a environmentálnou udržateľnosťou.5

A.3 Udržateľný rozvoj
Z hľadiska udržateľného rozvoja je potrebné zabezpečiť dodržiavanie acquis v oblasti životného
prostredia. Vzhľadom na to, že fondy SSR sú hlavným zdrojom finančných prostriedkov, ktoré EÚ
poskytuje pre oblasť životného prostredia, musia tiež zásadne prispievať k zlepšovaniu životného
prostredia, pričom v období rokov 2014 – 2020 by najmenej 20 % rozpočtu EÚ malo byť vyčlenených
na ciele v oblasti zmeny klímy. Je preto nevyhnutné, aby členské štáty včas poskytovali úplné
informácie o výške výdavkov na oblasť klímy v súlade s metodikou stanovenou v nariadení o
spoločných ustanoveniach. Členské štáty by mali sledovať výdavky súvisiace s biodiverzitou na
základe navrhovaných postupov podávania správ.

5

ÚZEMNÉ DOHODY V ZÁUJME DOSIAHNUTIA CIEĽOV STRATÉGIE EURÓPA 2020, Výbor regiónov, september
2010
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B. Zoznam opatrení a aktivít
Definovanie jednotlivých opatrení je tvorené s ohľadom na regionálne špecifiká definované
v regionálnych rozvojových koncepciách BSK, resp. národných rozvojových koncepciách s dopadom
na územie Bratislavského kraja. Prehľad opatrení a súvisiacich aktivít PHSR BSK je uvedený
v nasledovnom texte.
Tabuľka 1 Prehľad opatrení a aktivít

Strategický cieľ

Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky

Názov opatrenia 1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
1.1 Podpora výskumnej a inovačnej infraštruktúry
Popis aktivity: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj
excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora vzniku inkubátorov,
technologických a kompetenčných centier, vedeckých parkov, najmä európskeho
záujmu
Špecifické cieľové územie: Bratislava
1.2 Podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu najmä v oblastiach
nových materiálov, IKT a biotechnológií

Popis aktivity: Podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu, podpora
transferu výsledkov inovačného procesu do praxe, tvorba prepojení a synergií
medzi podnikmi a vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním obzvlášť vo
vývoji produktov a služieb, prenosu technológií najmä v oblastiach materiálov, IKT
a biotechnológií.
Zoznam aktivít
Špecifické cieľové územie: Bratislava
1.3 Podpora klastrov, sietí, spin-offs / start-ups, inkubátorov a aplikovaného
výskumu

Popis aktivity: Vytváranie sietí, spin-offs / start-ups, klastrov a otvorenej inovácie
prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a
aplikovaného výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov,
vyspelých výrobných kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách, testovanie
inovácií a šírenie všestranne využiteľných technológií.

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá.
1.4 Podpora inovatívnych prístupov vo sfére služieb a propagácia výsledkov
výskumu
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Popis aktivity: Podpora inovatívnych prístupov vo sfére služieb, kreatívnych centier,
kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej inovácie a demonštračných činností a
propagácia výsledkov výskumu, inovácií a podpora poradenských služieb pre
podniky v oblasti výskumu a inovácií.

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá.
Hlavný cieľ EU
2020
Finančný zdroj

„Zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň
verejných a súkromných investícií v tomto sektore na 1 % HDP“ 6
rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, Horizont 2020, iné zdroje
PO1 Veda, výskum a inovácie: Podiel celkových výdavkov na vedu a výskum
z celkových výdavkov (%)

Merateľné
ukazovatele

PO1 Veda, výskum a inovácie: Počet/podiel novovzniknutých podnikov v tzv.
poznatkovo náročných odvetviach
PO1 Veda, výskum a inovácie: Citácie na výskumníka (%, 100=priemer EÚ)
PO1 Veda, výskum a inovácie: High-tech export (% na celkovom exporte)
PO1 Veda, výskum a inovácie: Patentové prihlášky na EPÚ

6

Cieľ SR
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Strategický cieľ

Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky

Názov opatrenia

2. Zlepšenie prístupu k informačno-komunikačným technológiám, ako aj
využívanie ich kvality
2.1 Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia
Popis aktivity: Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a zavedenie
vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia vznikajúcich technológií a sietí pre
digitálne hospodárstvo
Špecifické cieľové územie: ostatné obce
2.2 Podpora IKT verejnej správy

Popis aktivity: Aplikácie elektronickej verejnej správy (e-Government) s cieľom
posilniť inovácie, modernizáciu verejnej správy a prístup k týmto službám zo
strany občanov a podnikateľov

Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a ostatné obce
Zoznam aktivít

2.3 Aplikácie IKT prispievajúce k riešeniu spoločenských výziev a príležitostí
ako aj integrované IKT pre „inteligentné mestá“

Popis aktivity: Aplikácie IKT, ktoré prispievajú k riešeniu výziev a príležitostí,
ktorým bude spoločnosť čeliť, ako je elektronické zdravotníctvo (e-Health),
elektronické vzdelávanie, starnutie obyvateľstva, znižovanie emisií uhlíka,
efektívne využívanie zdrojov, vzdelávanie, digitálna integrácia, energetická
efektívnosť. Integrované IKT riešenia pre "inteligentné mestá", informácie pre
spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá.
2.4 Podpora vývoja produktov a služieb IKT
Popis aktivity: Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu
a posilnenie dopytu po IKT
Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá.
Hlavný cieľ EU
2020

Zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast
prostredníctvom realizácie elektronického jednotného trhu a využívania
potenciálu
na
inovácie
s rýchlym
a ultrarýchlym
internetom
a interoperabilnými službami a aplikáciami

Finančný zdroj

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, Horizon 2020, iné zdroje

Merateľné
ukazovatele

PO1 Veda, výskum a inovácie: Počet/podiel novovzniknutých podnikov v tzv.
poznatkovo náročných odvetviach
14

PO4 Podnikateľské prostredie: E-government index
PO1 Veda, výskum a inovácie: Podiel celkových výdavkov na vedu a výskum
z celkových výdavkov (%)

15

Strategický
cieľ

Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky a rozvoj služieb a turizmu

Názov
opatrenia

3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a podpora MSP v
odvetví poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
3.1 Podpora podnikania a podpora zakladania nových firiem a samostatnej
zárobkovej činnosti
Popis aktivity: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania
nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, vrátane
podnikateľských inkubátorov
Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
3.2 Rozvoj MSP spojených s európskymi a regionálnymi výzvami, najmä rozvoj
výrobkov a služieb
Popis aktivity: Rozvoj MSP spojených s európskymi a regionálnymi výzvami, ako je
kultúrny a kreatívny priemysel, nové formy cestovného ruchu a inovatívne služby
odrážajúce nový spoločenský dopyt, alebo produkty a služby súvisiace so starnutím
obyvateľstva, so starostlivosťou a so zdravotníctvom, s ekologickými inováciami,
nízkouhlíkovým hospodárstvom a efektívnym využívaním zdrojov

Zoznam
aktivít

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
3.3 Podpora vývoja a zavedenia nových obchodných modelov MSP
Popis aktivity: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci
internacionalizácie
Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
3.4 Podpora podnikateľských zručností v poľnohospodárskom sektore a v oblasti
rybného hospodárstva a akvakultúry
Popis aktivity: Rozvoj podnikov, podnikateľských zručností a podnikania
v poľnohospodárskom sektore s dôrazom na vinohradníctvo a v oblasti rybného
hospodárstva a akvakultúry v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti,
životaschopnosti a udržateľnosti
Špecifické cieľové územie: ostatné obce

Hlavný cieľ EU Zlepšiť celkový prístup k podnikaniu a podporovať rast MSP poskytovaním pomoci
2020
pri zvládaní problémov, ktoré im bránia v rozvoji.
Finančný
zdroj

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje

Merateľné

PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti 15 + podľa VZPS
16

ukazovatele

PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti mužov podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti žien podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti mužov podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti žien podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera dlhodobej nezamestnanosti (VZPS, %)
PO4 Podnikateľské prostredie: Podiel pracujúcich v hospodárstve SR podľa
ekonomických činností
PO4 Podnikateľské prostredie: Miera špecializácie regiónov
PO4 Podnikateľské prostredie: PZI na obyvateľa
PO4 Podnikateľské prostredie: Počet podnikateľských subjektov
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Strategický cieľ

Znižovanie energetickej náročnosti

Názov opatrenia

4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
4.1 Podpora výroby, distribúcie a využitia obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie
Popis aktivít: Podpora výroby a distribúcie obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie
Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
4.2 Podpora energetickej efektívnosti vo verejných infraštruktúrach a
podnikoch
Popis aktivity: Podpora energetickej efektívnosti, využitia energie z
obnoviteľných zdrojov pre vykurovanie a chladenie vo verejných budovách, v
sektore bývania a podnikoch

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá a ostatné obce
4.3 Podpora vývoja a zavedenia inteligentných distribučných systémov
Zoznam aktivít

Popis aktivity: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s
nízkymi a strednými úrovňami napätia.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií a akčných plánov týkajúcich sa
udržateľných energií pre všetky typy území
Popis aktivity: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,
zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory udržateľnej mestskej mobility a
zmiernenie relevantných adaptačných opatrení. Podpora systémov verejného
osvetlenia, inteligentných energetických sietí a osvojenia nízkouhlíkových
technológií.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
4.5 Podpora využitia vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny
Popis aktivity: Podpora využitia vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny
založenej na dopyte po využiteľnom teple
Špecifické cieľové územie: ostatné obce
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Hlavný cieľ EU
2020
Finančný zdroj

„Zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 13 % v porovnaní s
úrovňami z roku 2005, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na
konečnej spotrebe energie na 14 % a posun smerom k 11 % zvýšeniu
energetickej efektívnosti.7“
rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Produkcia
tuhých emisií (t)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Produkcia
oxidu uhoľnatého (t)

Merateľné
ukazovatele

PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Emisie
skleníkových plynov mimo ETS (%, zmena voči roku 2005)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Podiel OZE na
hrubej konečnej spotrebe (%)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Konečná
energetická spotreba (%, zmena voči priemeru rokov 2001 - 2005)

7

Cieľ SR
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Strategický cieľ

Zlepšenie kvality životného prostredia

Názov opatrenia

5. Podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a predchádzania rizikám a ich
riadenia
5.1 Podpora investícií na prispôsobenie sa zmenám klímy
Popis aktivity: Podpora investícií na prispôsobenie sa zmenám klímy s cieľom
znižovania zraniteľnosti ekosystémov a zvýšenia ich odolnosti, predchádzania
rizík a ich riadenia vrátane ochrany zdravia ľudí a znižovania budúceho tlaku
na vodné zdroje
Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
5.2 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík s dôrazom na
protipovodňovú ochranu

Zoznam aktivít

Popis aktivity: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie
odolnosti proti prírodným hrozbám a vývoj systémov zvládania prírodných
hrozieb. Investície do protipovodňovej ochrany s dôrazom budovania zádrže
vody v teréne, predchádzania škodám na zastavanom prostredí a inej
infraštruktúre a zvyšovaniu ich odolnosti

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
5.3 Vypracovanie stratégií a akčných plánov pre prispôsobenie sa zmene
klímy a plánov na predchádzanie rizikám a ich riadenie

Popis aktivity: Vypracovanie stratégií a akčných plánov pre prispôsobenie sa
zmene klímy a plánov na predchádzanie rizikám a ich riadenie na regionálnej a
miestnej úrovni a na budovanie vedomostnej základne a kapacít na získavanie
údajov pozorovaním, ako aj mechanizmov na výmenu informácií

Špecifické cieľové územie: Bratislava a Terciárne centrá
Hlavný cieľ EU
2020
Finančný zdroj

Merateľné
ukazovatele

Pružnejšie reagovať na dôsledky zmeny klímy
rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Environmental
Performance Index (EPI)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia:
chránených území na celkovej výmere územia Slovenska (%)
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Podiel

Strategický cieľ

Zlepšenie kvality životného prostredia / Rozvoj služieb a turizmu

Názov opatrenia

6. Ochrana ŽP a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov
6.1 Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu a vodného
hospodárstva
Popis aktivity: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadov,
recyklácie a vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis EÚ, osveta obyvateľov s cieľom predchádzania vzniku
a separácie odpadov.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
6.2 Ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
Popis aktivity: Ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva
s dôrazom na vinohradníctvo a nehmotné lokálne kultúrne dedičstvo ako napr.
tradičné remeslá, ľudové umenie a lokálna umelecká tvorba. Využitie kultúrnej
infraštruktúry územia a zabezpečenie dostupnosti, investície do diverzifikácie
miestnych hospodárstiev prostredníctvom ochrany a zhodnocovania kultúrneho
dedičstva a krajiny. Podpora budovania cykloturistických chodníkov.
Špecifické cieľové územie: nie je definované

Zoznam aktivít

6.3 Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a podpora
ekosystémových služieb
Popis aktivity: Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a
podpora ekosystémových služieb vrátane NATURA 2000 a zelených
infraštruktúr.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
6.4 Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného
prostredia a účinného využívania zdrojov
Popis aktivity: Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného
prostredia a účinného využívania zdrojov v sektore odpadu, vodného
hospodárstva, ochrany pôd a zníženie miery znečistenia ovzdušia
Špecifické cieľové územie: nie je definované
6.5 Podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu orientovanému
na racionálne využívanie zdrojov
Popis aktivity: Podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu
orientovanému na racionálne využívanie zdrojov a podpora zeleného rastu
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Špecifické cieľové územie: nie je definované

6.6 Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí
Popis aktivity: Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí,
okrem iného prostredníctvom udržateľnej mestskej kanalizácie, opatrení na
obnovu priepustnosti pôdy, obnovy kontaminovaných miest (environmentálnych
záťaží, regenerácia opustených priemyselných lokalít, obnovy kultúrnej
infraštruktúry a zníženie miery znečistenia ovzdušia) a obnovy kultúrnej
infraštruktúr. Preferovanie budovania veľkokapacitných parkovacích domov
pred rozširovaním parkovacích miest s cieľom zachovania podielu zelene v
obytných zónach.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
6.7 Investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s
dopravou
Popis aktivity: Investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia
súvisiaceho s dopravou, predovšetkým do programov modernizácie alebo
nahrádzania vozových parkov, systémov stimulov pre čistejšiu dopravu,
kvalitnejšej infraštruktúry verejnej hromadnej dopravy a podpory alternatívnych
foriem dopravy
Špecifické cieľové územie: nie je definované
Hlavný cieľ EU
2020

Vytvoriť rámec na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré
efektívne využíva zdroje.

Finančný zdroj

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Množstvo
komunálneho odpadu na obyvateľa

Merateľné
ukazovatele

PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Podiel
chránených území na celkovej výmere územia Slovenska (%)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Environmental
Performance Index (EPI)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Podiel
zhodnocovaného komunálneho odpadu (%)
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Strategický cieľ

Integrovaná a ekologická doprava / Znižovanie energetickej náročnosti

Názov opatrenia

7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach
7.1 Podpora transeurópskej dopravnej siete
Popis aktivity: Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného
priestoru pomocou investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T 17/18).

Špecifické cieľové územie: nie je definované
7.2 Posilnenie regionálnej mobility

Popis aktivity: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T. Investície do cestnej
infraštruktúry za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
7.3 Rozvoj a obnova interoperabilného železničného systému vysokej kvality
Zoznam aktivít
Popis aktivity: Rozvoj a obnova interoperabilného železničného systému vysokej
kvality vrátane modernizácie železničných staníc.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
7.4 Rozvoj inteligentnej distribúcie plynu a elektriny

Popis aktivity: Rozvoj inteligentnej distribúcie plynu a elektriny a systémov ich
skladovania a prepravy / prenosu. Zvýšenie energetickej bezpečnosti územia
a diverzifikácia energetických prenosových sústav.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
7.5 Rozvoj integrovanej, udržateľnej, ekologickej a dostupnej mobility aj
prostredníctvom investícií do čerpacej a nabíjacej stanice
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Popis aktivity: Rozvoj integrovanej, udržateľnej, ekologickej a dostupnej mestskej
mobility, najmä prostredníctvom udržateľnej mestskej dopravy, vrátane
uľahčenia využívania verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze, vnútrozemskej vodnej
dopravy a multimodálnych liniek. Odstránenie prekážok vo vnútrozemských
vodných cestách pri súčasnej minimalizácii zásadných úprav korýt riek a podpora
investícií, ktoré zabezpečia, aby boli plavidlá šetrnejšie k životnému prostrediu,
ako aj investícií do riečnych informačných systémov. Investície do čerpacej a
nabíjacej infraštruktúry pre nové vozidlá určené pre mestskú dopravu
neprodukujúce emisie uhlíka.

Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a Rozvojové póly mesta
Bratislavy
7.6 Zavádzanie a rozvoj inteligentných dopravných systémov
Popis aktivity: Zavádzanie a rozvoj inteligentných dopravných systémov.

Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a Rozvojové póly mesta
Bratislavy
7.7 Rozvoj integrovanej dopravy

Popis aktivity: Podpora rozvoja integrovanej dopravy (dobudovanie
infraštruktúry BID – záchytné parkoviská, parkovacie domy, budovanie
prestupných terminálov s inteligentným informačným systémom, nákup
a osadenie predajných automatov). a doplnkovej infraštruktúry ako
napr. cyklodopravy ako súčasť integrovaného dopravného systému a lodnej
dopravy (malé prístaviská).

Špecifické cieľové územie: nie je definované
Hlavný cieľ EU
2020

Do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 60 % v porovnaní s
úrovňou zaznamenanou v roku 1990.

Finančný zdroj

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje

Merateľné
ukazovatele

PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Emisie
skleníkových plynov mimo ETS (%, zmena voči roku 2005)
PO5 Energetika, zmeny klímy a kvalita životného prostredia: Konečná
energetická spotreba (%, zmena voči priemeru rokov 2001 - 2005)
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Strategický cieľ

Rozvoj služieb a turizmu

Názov opatrenia 8. Podpora zamestnanosti a podporovanie mobility pracovnej sily
8.1 Podpora zamestnanosti starších pracovníkov a ich účasti na programoch
celoživotného vzdelávania a ďalší rozvoj služieb v oblasti celoživotného
poradenstva a celoživotného vzdelávania.

Popis aktivity: Podpora zamestnanosti starších pracovníkov a ich účasti na
programoch celoživotného vzdelávania s cieľom uľahčiť aktívne a zdravé starnutie.
Rozvoj služieb v oblasti celoživotného poradenstva a celoživotného vzdelávania v
záujme uľahčenia zmien v kariére

Špecifické cieľové územie: nie je definované
8.2 Rozvoj podnikateľských inkubátorov a investičnej podpory pre rozvoj
samostatnej zárobkovej činnosti, podnikania a zakladania podnikov

Popis aktivity: Rozvoj podnikateľských inkubátorov a investičnej podpory pre rozvoj
samostatnej zárobkovej činnosti, podnikania a zakladania podnikov orientovaných
na miestnu a regionálnu spotrebu, najmä v oblastiach, ktoré ponúkajú nové zdroje
rastu, ako je ekologické hospodárstvo, udržateľný cestovný ruch (vrátane
striebornej ekonomiky) a zdravotnícke a sociálne služby.
Zoznam aktivít
Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a Rozvojové póly mesta
Bratislavy
8.3 Podpora vytvárania nových malých podnikov a podpora ďalších foriem tvorby
pracovných miest vo vidieckych oblastiach

Popis aktivity: Vytváranie nových malých podnikov a podpora ďalších foriem
tvorby pracovných miest vo vidieckych oblastiach, najmä prostredníctvom pomoci
pre začatie podnikania pre mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach s
dôrazom na rozvoj agroturizmu.

Špecifické cieľové územie: ostatné obce
8.5 Podpora proaktívnych služieb zamestnanosti

Popis aktivity: Spolupráca pri ponúkaní služieb zamestnávateľom a vytváranie
partnerstiev so vzdelávacími inštitúciami a ďalšími službami zamestnanosti s
cieľom zabezpečiť flexibilné, preventívne a efektívne poskytovanie služieb.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
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8.6 Predlžovanie zdravšieho pracovného života prostredníctvom navrhovania a
vykonávania opatrení na podporu zdravého životného štýlu

Popis aktivity: Predlžovanie zdravšieho pracovného života prostredníctvom
navrhovania a vykonávania opatrení na podporu zdravého životného štýlu a
riešenie rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je fyzická nečinnosť, fajčenie,
škodlivé návyky konzumácie alkoholu.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
8.7 Rozvoj politík v rovnosti medzi mužmi a ženami a podpora aktivít na
zosúladenie pracovného a rodinného života

Popis aktivity: Rozvoj politík v rovnosti medzi mužmi a ženami a oblasti rovnováhy
medzi pracovným a súkromným životom, okrem iného prostredníctvom podpory
opätovného začlenenia osôb starajúcich sa o deti, mimoškolskej starostlivosti,
alebo starostlivosť o závislé osoby vrátane starších.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
Hlavný cieľ EU
2020

„Zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 % okrem
iného prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a
nízkokvalifikovaných pracovníkov a lepšej integrácie legálnych migrantov“

Finančný zdroj

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti 15 + podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti mužov podľa VZPS

Merateľné
ukazovatele

PO3 Zamestnanosť: Miera zamestnanosti žien podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti mužov podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera nezamestnanosti žien podľa VZPS
PO3 Zamestnanosť: Miera dlhodobej nezamestnanosti (VZPS, %)
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Strategický cieľ

Rozvoj služieb a miestnych komunít

Názov opatrenia 9. Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
9.1 Cielené investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry
Popis aktivity: Cielené investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry s cieľom
podporovať prechod z inštitucionálnej starostlivosti ku starostlivosti na komunitnej
báze, ktoré rozširujú prístup k nezávislému životu v rámci komunity s kvalitnými
službami. Zlepšenie prístupu k špecializovaným, vysokokvalitným službám, vrátane
zdravotníctva a sociálnych služieb všeobecného záujmu a posilnenie sociálnych
služieb terénneho a ambulantného charakteru

Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a Rozvojové póly mesta
Bratislavy
9.2 Podpora sociálnych
marginalizovaných komunít

podnikov

a aktívne

začlenenie

a integrácia

Popis aktivity: Podpora sociálnych podnikov a aktívne začlenenie a integrácia
marginalizovaných komunít, najmä s ohľadom na zlepšenie schopnosti zamestnať
sa.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
9.3 Boj proti diskriminácii
Zoznam aktivít
Popis aktivity: Boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického
pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej
orientácie.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
9.4 Podpora integrovaného miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom

Popis aktivity: Podpora stratégií integrovaného miestneho rozvoja riadeného
spoločenstvom prostredníctvom miestnych pracovných skupín a prípravy, realizácie
a oživenia miestnych stratégií, ako je sociálne začleňovanie a materiálna
a hospodárska obnova mestských a vidieckych spoločenstiev. Využívanie potenciálu
dobrovoľníctva, ktoré zvyšuje svojou prácou kvalitu života vo svojom okolí
a prispieva k dosiahnutiu pozitívnej zmeny pri riešení spoločenských problémov.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
9.5 Podpora kultúrnych aktivít a angažovanosti občanov v oblasti kultúry
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Popis aktivity: Podpora kultúrnych aktivít, kultúrnych projektov, organizácií
a jednotlivcov a podpora angažovanosti občanov v oblasti kultúry, sebarealizácie
jednotlivca a rozvoj tvorivosti.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
Hlavný cieľ EU
2020
Finančný zdroj

Podpora sociálneho začleňovania, najmä prostredníctvom znižovania chudoby,
a to zameraním sa na zníženie percenta populácie ohrozenej chudobou
a sociálnym vylúčením (17,2 % ľudí) do roku 20208
rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO2 Ľudské zdroje: Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda zamestnanca
podľa výberového zisťovania o štruktúre miezd
PO2 Ľudské zdroje: Prirodzený prírastok obyvateľstva na 1000 obyvateľov

Merateľné
ukazovatele

PO2 Ľudské zdroje: Saldo sťahovania obyvateľstva na 1000 obyvateľov
PO2 Ľudské zdroje: Celkový prírastok obyvateľstva na 1000 obyvateľov
PO2 Ľudské zdroje: Účasť dospelých vo veku 25 až 64 rokov na vzdelávaní
a odbornom vzdelávaní (%)
PO2 Ľudské zdroje: Osoby v hmotnej núdzi (%) pre Slovensko

8

Cieľ pre SR
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Strategický cieľ

Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky

Názov opatrenia 10. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
10.1 Modernizácie vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Popis aktivity: Investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom modernizácie vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry s dôrazom
na rozvoj Centier odborného vzdelávania a prípravy.
Špecifické cieľové územie: Bratislava, Terciárne centrá a Rozvojové póly mesta
Bratislavy
10.2 Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelaniu
Popis aktivity: Podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému
vzdelávaniu.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
10.3 Podpora celoživotného vzdelávania

Zoznam aktivít

Popis aktivity: Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove zručností a
spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu pracovného trhu v oblasti
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane zlepšenia kvality odborného
vzdelávania a tréningu a vytvorenie a rozvoj vzdelávania vo vzťahu ku konkrétnej
práci a učňovským schémam, ako napr. duálne vzdelávanie a podnecovanie
podnikov k tomu, aby prijímali viac študentov na prax.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
10.4 Rozvoj schopností učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich zamestnancov

Popis aktivity: Rozvoj schopností učiteľov, školiteľov, vedúcich škôl a ich
zamestnancov, zavedenie systémov zabezpečenia a monitorovania kvality, rozvoj
vzdelávacieho obsahu vrátane využívania IKT, podnikateľského minima, rozvoj
kreatívnych zručností a boj proti rodovým stereotypom v rámci vzdelávania a
odbornej prípravy.
Špecifické cieľové územie: nie je definované
10.5 Investície do rozvoja nových metód učenia a rozvoja a zavádzania
inovatívnych technológií
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Popis aktivity: Investície do rozvoja nových metód učenia a rozvoja a zavádzania
inovatívnych technológií vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov v záujme
zabezpečenia kvalitného obsahu vzdelávania (zvyšovania prierezových spôsobilostí
pracovnej sily, ako sú jazyky, digitálna kompetencia, podnikavosť a neformálneho
vzdelávania) vrátane odbornej prípravy a budovania kapacít pre učiteľov a
výskumných pracovníkov.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
10.6 Podpora zvyšovania relevantnosti a kvality programov vysokoškolského
vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce

Popis aktivity: Podpora zvyšovania relevantnosti a kvality programov
vysokoškolského vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce, a to aj prostredníctvom
podpory riešenia problémov, kreativity a rozvoja podnikateľských zručností
a prostredníctvom rozvoja a posilňovania partnerstiev medzi sektorom
vysokoškolského vzdelávania, podnikateľským sektorom a výskumným sektorom.

Špecifické cieľové územie: Bratislava
Hlavný cieľ EU
2020
Finančný zdroj:

„Zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného
ukončenia štúdia na menej ako 6 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 – 34
rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %“ 9
rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje
PO2 Ľudské zdroje: Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda zamestnanca
podľa výberového zisťovania o štruktúre miezd

Merateľné
ukazovatele

PO2 Ľudské zdroje: Účasť dospelých vo veku 25 až 64 rokov na vzdelávaní
a odbornom vzdelávaní (%)
PO4 Podnikateľské prostredie: Podiel pracujúcich v hospodárstve SR podľa
ekonomických činností
PO2 Ľudské zdroje: Predčasné ukončenie školskej dochádzky
PO2 Ľudské zdroje: Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie

9

Cieľ pre SR
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Strategický cieľ

Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky

Názov opatrenia

11. Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zabezpečovanie efektivity verejnej
správy
11.1 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektivity verejnej správy a
verejných služieb

Popis aktivity: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektivity verejnej
správy a verejných služieb s ohľadom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú
správu a podpora zavádzania protikorupčných opatrení.

Špecifické cieľové územie: nie je definované
Zoznam aktivít

11.2 Budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania,
sociálnych politík a sektorových a územných stratégií
Popis aktivity: Budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania,
sociálnych politík a sektorových a územných stratégií za účelom prípravy a
realizácie reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Budovanie
medzinárodnej spolupráce za účelom prenosu know-how, príkladov dobrej
praxe a internacionalizácie subjektov verejného, súkromného a neziskového
sektora.
Špecifické cieľové územie: nie je definované

Hlavný cieľ EU
2020

Znižovanie administratívnej záťaže občanov a podnikov a zvyšovanie
transparentnosti, bezúhonnosti a kvality verejnej správy, ako aj jej
efektívnosti pri poskytovaní verejných služieb vo všetkých oblastiach

Finančný zdroj:

rozpočet BSK, miest a obcí, ŠR, ERDF, ESF, KF, iné zdroje

Merateľné
ukazovatele

PO4 Podnikateľské prostredie: E-government index (%)
PO4 Podnikateľské prostredie: Korupcia (%)
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C. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie
Programu
Pre zabezpečenie implementácie PHSR BSK 2014-2020 Úrad BSK iniciuje vznik Hospodárskej rady (ako
poradný orgán), ktorá bude zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce, neziskového
a súkromného sektora. Koordinačným orgánom implementácie PHSR BSK bude Úrad BSK. Samotná
implementácia (napĺňanie cieľov) PHSR BSK 2014-2020 sa bude realizovať aj prostredníctvom
jednotlivých PHSR miest a obcí nachádzajúcich sa na území kraja10, ktoré by mali na základe zákona č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja byť spracované v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégií a zohľadňovať ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC. Úlohou BSK
v tomto procese bude implementovať Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
v súlade so svojimi kompetenciami a vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj územnej spolupráce
a partnerstiev za účelom dosahovania stanovených cieľov.

C.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie Programu
Regionálna samospráva - Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje trvalo udržateľný
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj regiónu prostredníctvom Programu a akčných
plánov BSK.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov bude zodpovedať za monitorovanie a
hodnotenie Programu. Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie Programu bude zabezpečená
prostredníctvom vytvorenia Hospodárskej rady pozostávajúcej z expertných skupín. Členmi
expertných skupín sú zástupcovia štátnej správy, miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií,
akademickej obce, súkromného sektora a ostatných socioekonomických partnerov. Vznik, zasadnutia
a program expertných skupín Hospodárskej rady bude pripravovať Odbor stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja kontroluje
dosahovanie stanovených cieľov Programu. Pravidelne skúma výsledky implementácie Programu,
najmä dosahovanie cieľov.

Miestna samospráva - mestá a obce, vrátane ich združení (napr. mikroregióny) – realizujúce aktivity
v rámci svojich kompetencií, obsahovo naviazané na opatrenia a aktivity Programu rozvoja.
Orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a kultúrneho života,
ktoré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov Programu rozvoja a
vstupujú do partnerstiev územnej spolupráce.
Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, obchodné a priemyselné komory –
koordinujúce aktivity na napĺňanie cieľov Programu rozvoja, vstupujúce do partnerstiev na
mimosektorovej báze, podnikateľský subjekt – samospráva – tretí sektor.
Regionálne rozvojové agentúry – podporujúce vyvážený regionálny rozvoj v územiach a oblastiach
svojej pôsobnosti, koordinovaný s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja.
Záujmové spolky a združenia, Občianske združenia, MAS – realizujúci svoje rozvojové aktivity v
koordinácii s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja, v súlade s opatreniami a aktivitami
Programu rozvoja, podporujúcimi vyvážený regionálny rozvoj územia kraja.
10

Úrad BSK bude vyvíjať aj vlastné aktivity vedúce k napĺňaniu cieľov PHSR BSK v súlade so svojimi
kompetenciami (napr. Akčné plány)
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Ostatní socioekonomickí partneri – podieľajúcich sa na realizovaní akčných plánov v súlade s
Programom rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.
Obrázok 2 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie Programu

Hospodárska rada BSK
Zastupiteľstvo BSK

Úrad BSK
(PHSR BSK)

Obec 1

Obec 2

Obec n

(PHSR obce)

(PHSR obce)

(PHSR obce)

Vysvetlivky: Hospodárska rada – poradný orgán, jeho úlohou je monitorovať priebeh
implementácie Programu
Úrad BSK – koordinačný orgán, jeho úlohou je zabezpečenie súladu PHSR miest a obcí s PHSR
BSK
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C.2 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie akčných plánov
Úradu BSK
Implementácie PHSR BSK sa bude realizovať aj prostredníctvom konkrétnych akčných plánov BSK.
Akčné plány PHSR BSK sú priamo napojené na rozpočet regionálnej samosprávy a zároveň reflektujú
kompetencie VÚC.
Návrh systému riadenia a implementácie akčných plánov PHSR BSK je nasledovný:





Zastupiteľstvo BSK monitoruje implementáciu akčných plánov Úradu BSK. Posudzuje
a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných plánov.
Zodpovedným orgánom za hodnotenie a aktualizáciu Akčného plánu BSK je Úrad BSK (Odbor
stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov)
Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu BSK budú zabezpečovať relevantné odbory
(nositelia projektov) úradu.
Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Zastupiteľstva BSK

Obrázok 3 Schéma systému riadenia a implementácie akčných plánov BSK

Zastupiteľstvo BSK

Komisie zastupiteľstva
Úrad BSK
(Akčný plán)

príslušný odbor ÚBSK
(projekt)

príslušný odbor ÚBSK
(projekt)
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príslušný odbor ÚBSK
(projekt)

D. Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít
Finančný plán formuluje základňu pre financovanie PHSR BSK na roky 2014 - 2020. Východiskami pre
stanovenie finančného rámca Programu sú indikatívne finančné požiadavky pre realizáciu
konkrétnych projektov (akčné plány).
Podrobnejšie informácie o finančnom zabezpečení realizácie konkrétnych projektových návrhov,
v súlade s kompetenciami regionálnej samosprávy, sú súčasťou projektového zásobníka, resp.
akčného plánu VÚC BSK.
Implementácia PHSR BSK 2014-2020 sa bude realizovať aj prostredníctvom realizácie PHSR
jednotlivých miest a obcí na území kraja. Podrobnejšie informácie o finančnom zabezpečení budú
súčasťou PHSR jednotlivých miest a obcí.
V súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja ( Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja) je regionálny rozvoj na území SR financovaný z viacerých zdrojov, z ktorých
hlavnými zdrojmi sú:
 zdroje štátneho rozpočtu,
 štátnych účelových fondov,
 rozpočty VÚC a rozpočty miestnej samosprávy a
 iné zdroje (PPP, úvery).
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú prostriedky
Európskej Únie na to určené.
Podrobnejšie informácie o súčasnom stave finančného zabezpečenia regionálneho rozvoja ako aj
informácie o ďalších (pravdepodobných) možnostiach podpory rozvojových aktivít sú uvedené
v rámci v Analyticko-strategickej časti PHSR BSK 2014-2020 v kapitole Finančná analýza.
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E. Systém monitorovania a hodnotenia plnenia Programu
Nositeľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (ďalej len „Programu“), ako
strednodobého plánovacieho nástroja hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, je úrad BSK a z toho
titulu jednotlivé jeho rozhodovacie a riadiace orgány budú mať rozhodujúce funkcie v jeho riadení a
implementácii. Odporúčame postupovať v zmysle overenej plánovacej metodiky EÚ, resp. zásad a
pravidiel riadenia a implementácie programov financovaných zo štrukturálnych fondov.
Predovšetkým to znamená, v súlade s pravidlami strednodobého plánovania, ustanovenie nositeľov
programu, resp. pridelenie príslušných strednodobých plánovacích funkcií existujúcim orgánom kraja
(podrobnejšie informácie o organizačnom a administratívnom zabezpečení implementácie PHSR BSK
sú uvedené v kapitole vyššie).
Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie stratégie
Programu patria:
•
•

monitorovanie,
hodnotenie.

E.1 Monitorovanie
Významným predpokladom pre úspešné napĺňanie cieľov Programu je posilnenie postavenia
regionálnej samosprávy pri implementácií samotného programu. Samotná implementácia Programu
sa realizuje prostredníctvom jednotlivých programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obcí na území kraja alebo aj prostredníctvom akčných plánov kraja (v kompetenciách regionálnej
samosprávy).
Práve prostredníctvom implementácie aktivít na lokálnej úrovni (PHSR miestnej samosprávy) je
možné zabezpečiť významnú časť plnenia cieľov stanovených v PHSR kraja. Zároveň je potrebné, aby
regionálna samospráva v tomto procese aktívne vystupovala aj vo forme koordinácie spracovania
PHSR miesta obcí na jej území ako aj vo forme zabezpečovania a iniciovania vzájomných partnerstiev
(spolupráce) s významnými socioekonomickými aktérmi pôsobiacimi na území kraja (mestá, a obce,
podnikatelia, mimovládne organizácie).
Úlohou regionálnej samosprávy je pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia PHSR kraja.
Monitorovanie predstavuje činnosť, ktorá sa systematicky zaoberá zberom, triedením, agregovaním
a ukladaním relevantných informácií pre potreby hodnotenia a kontroly riadených procesov.
Hlavným cieľom monitorovania je pravidelné sledovanie realizácie cieľov Programu a projektov s
využitím systému merateľných ukazovateľov.
Výstupy z monitorovania zabezpečujú pre Úrad BSK vstupy pre rozhodovanie pre účely zlepšenia
implementácie Programu, vypracovávanie priebežných správ a záverečnej správy o vykonávaní
Programu a podklady pre rozhodovanie Zastupiteľstvu BSK (napr. v súvislosti s prípadnou revíziou
Programu).
Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení Programu v
rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností (definované v Programe prípadne v Interných
manuáloch procedúr zainteresovaných subjektov).
V súvislosti s implementáciou Programu je monitorovanie na úrovni individuálnych projektov
zabezpečované, v rámci príslušných opatrení, zodpovednými projektovými manažérmi (projektový
manažér = poverený zástupca zodpovedný za realizáciu projektu).
Monitorovanie na úrovni cieľov a prioritných osí Programu ako celku bude zabezpečovať Úrad BSK.
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Údaje získané v procese monitorovania predstavujú významný zdroj informácií pre riadenie
Programu a pre prijímanie rozhodnutí Úradu BSK a Zastupiteľstva BSK. Zároveň sú využívané v
procese hodnotenia Programu, resp. jeho rôznych aspektov.
Monitorovanie (a následne hodnotenie) prebieha na základe systému merateľných ukazovateľov.

E.1.1 Monitorovanie prostredníctvom systému merateľných ukazovateľov
Zdrojom monitorovacích ukazovateľov na úrovni opatrení aktivít sú Národná stratégia regionálneho
rozvoj a SR – ukazovatele na úrovni NUTS 3, Národné ciele stratégie Európa 2020.
Ciele Programu sa definujú a následne kvantifikujú v procese programovania prostredníctvom
sústavy merateľných ukazovateľov. Ukazovatele sú záväzné pre všetky subjekty a sú súčasťou PHSR
BSK. Napĺňanie zadefinovaných ukazovateľov predstavuje najdôležitejší nástroj pre monitorovanie a
hodnotenie napĺňania cieľov Programu. Merateľné ukazovatele Programu sú uvedené na konci
Analyticko-strategickej časti PHSR BSK 2014-2020.
Monitorovanie začína na najnižšom stupni – na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania je projekt
základnou jednotkou, ktorá je analyzovaná prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov.

E.2 Hodnotenie
V súlade so systémom riadenia, definovaným v Programe, hodnotenie predstavuje proces, ktorý
systematicky skúma prínos z realizácie Programu a jeho súlad s cieľmi stanovenými v PHSR a
analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých opatrení a skupiny
aktivít a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.
Počas programového obdobia (roky 2014 – 2020) sa odporúča vykonávať priebežné hodnotenia a po
ukončení programového obdobia, tzv. následné hodnotenie. Výsledky sa zverejňujú podľa platných
predpisov o prístupe k informáciám.
Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. Pri
internom hodnotení je v procese hodnotenia realizovaný vlastnými (internými) kapacitami subjektu
zodpovedného za administratívne zabezpečenie realizácie Programu, naopak na externom hodnotení
sa podieľa externý subjekt (iná právnická alebo fyzická osoba).

E.2.1 Priebežné hodnotenie
Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas
implementácie Programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a
účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k
úspechu alebo neúspechu implementácie Programu vrátane udržateľnosti a identifikovania vhodných
postupov. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania Programu až po
predloženie Záverečnej správy Programu. Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne.
Hodnotiace obdobie je obdobie od 1.januára do 31. decembra príslušného roka. Správu z
hodnotenie predkladá Úrad BSK Zastupiteľstvu BSK najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí
príslušného hodnotiaceho obdobia.
Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov (stručná
informácia o realizovanom projekte, ktoré vychádzajú z Manuálu pre prípravu projektových zámerov
a obsahujú najmä: názov projektu, cieľ projektu, stručný popis projektu, špecifické ciele projektu,
dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu, celkové náklady projektu, informáciu o naplnení
stavu merateľných ukazovateľov) realizovaných v rámci príslušného Programu a priebežné správy o
implementovaní Programu predkladané Zastupiteľstvu BSK. Výsledky hodnotenia sú podkladom pre
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rozhodnutia Úradu BSK a Zastupiteľstvu BSK pri riadení realizácie Programu s účelom dosiahnuť
žiaduci pokrok smerom k naplneniu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.

E.2.2 Následné hodnotenie
Následné hodnotenie skúma rozsah, v akom sa využili zdroje, účinnosť a efektívnosť programovania a
sociálno-ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo
neúspechu vykonávania Programu a určí osvedčené postupy. Výstupom následného hodnotenia je
Záverečná správa o hodnotení Programu. Hodnotiace obdobie pri následnom hodnotení predstavuje
obdobie celej realizácie Programu (tzv. programové obdobie. Programové obdobie začína dňom
schválenia Programu príslušným monitorovacím výborom a končí 31.12.2020. Vypracovanie
Záverečnej správy zabezpečí ÚBSK, ktorý ju do 5 mesiacov od ukončenia programového obdobia
predkladá Zastupiteľstvu BSK.
Systém merateľných ukazovateľov predstavuje hlavný zdroj informácií, na ktorých by malo byť
hodnotenie založené. Zároveň sú tieto ukazovatele predmetom špecifických hodnotení v rôznych
fázach.
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F. Časový harmonogram realizácie Programu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK je vypracovaný pre roky 2014 až 2020.
Podrobnejší harmonogram realizácie konkrétnych projektových zámerov (v súlade
s kompetenciami BSK) je súčasťou projektového zásobníka BSK ako aj jednotlivých akčných plánov.
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