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1. Ciele a aktivity 
projektu 
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Zlepšiť nástroje politiky zúčastnených regiónov

• je možné riešiť verejné intervencie na miestnej, regionálnej alebo 
národnej úrovni

• ale aspoň jeden z politických nástrojov riešených v projekte musí 
byť programom cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu

Cieľ projektu
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• výmena skúseností a budovanie kapacít prostredníctvom 

identifikácie a prenosu osvedčených postupov 

• pilotné akcie sú možné od začiatku projektu alebo od 

polovice trvania (ale maximálne jedna na každý nástroj 

politiky)

Aktivity projektu
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Čo je dobrá prax/osvedčený postup

• iniciatíva súvisiaca s politikou 

• preukázateľne úspešná v danom regióne

• potenciálny zdroj inšpirácie pre iné regióny 
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Príklad dobrej praxe/osvedčeného postupu

Model obecného sociálneho podniku

Tento osvedčený postup sa týka zakladania obecných sociálnych podnikov ako

spôsobu podpory miestneho rozvoja v málo rozvinutých regiónoch. Takéto

podniky, vlastnené a kontrolované obcami/miestnymi samosprávami,

nahrádzajú štandardných verejných a súkromných hráčov, ktorí zabezpečujú

rozvoj v iných regiónoch (v málo rozvinutých regiónoch však chýbajú). Vytvárajú

lokálne pracovné miesta a zabezpečujú miestny ekonomický rozvoj. Dobrým

príkladom je podnik v Raslaviciach, ktoré majú 2 700 obyvateľov, z toho cca.

600 Rómov. Tento podnik v roku 2020 vyprodukoval 100 ton zeleniny v

biokvalite, ktorú dodával do miestnej školskej jedálne, rovnako poskytoval

stavebné služby. Jeho ročný obrat dosiahol 420 000 eur. Ku koncu roka 2020

bolo z 230 oficiálne zaregistrovaných sociálnych podnikov na Slovensku 59

vytvorených obcami.
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Čo je pilotná aktivita

Aktivity súvisiace s implementáciou venované 

otestovaniu nového prístupu verejnej 

intervencie.

Možné len za určitých podmienok :

• jasný príspevok k zlepšeniu politiky

• jasný medziregionálny a testovací charakter 
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Príklad pilotnej aktivity

Revitalizácia parku Kaskády – pilotné modelové riešenie na zachytávanie,

spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd

Pilotná akcia je založená na skúsenostiach partnerov z Holandska. Zameriava sa

na otestovanie komplexného prístupu k využitiu zelenej infraštruktúry v mestách

pri riešení negatívnych dopadov klimatickej zmeny v prípade prívalových

dažďov.

Aktivita zahŕňa vybudovanie vsakovacích depresií, retenčných podzemných

nádrží, terénnych modelácií a edukačného priestoru pre deti v Parku Kaskády na

sídlisku Dlhé diely v Bratislave - MČ Karlova Ves, ktorý patrí k

najproblematickejším lokalitám na základe zrážkovo-odtokového modelu.

V prípade úspechu by sa táto aktivita mohla stať vzorom pre prípravu

obdobných projektových žiadostí o financovanie zelenej infraštruktúry

schvaľovaných v rámci OP Kvalita životného prostredia do konca roka 2023.
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2 fázy počas 4-ročnej implementácie

Realizácia aktivít 

Hlavná fáza Následná fáza

3 roky 1 rok

Výmena skúseností s cieľom 

dosiahnuť zlepšenia politiky 

Monitorovanie zlepšenia 
politiky 
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• Akčné plány vypracúvajú iba tie regióny, ktoré nedosiahli 

výsledky do konca hlavnej fázy   

• Určitá flexibilita v následnej fáze:

• každý projekt si definuje presné aktivity

• výmena skúseností je stále možná 

Realizácia aktivít 
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2. Požiadavky
na partnerstvo 
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• verejné orgány

• verejnoprávne orgány (orgány spravované verejným 

právom)

• súkromné neziskové organizácie

Kto je oprávnený?
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Orgány zodpovedné za politiku musia byť do projektu 
zapojené:

• priamo ako partneri aspoň pre 50 % riešených nástrojov 
politiky 

• ako „pridružené politické orgány“ pre zostávajúce 
politické nástroje 

Relevantnosť partnerstva
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Čo je pridružený politický orgán („associated 

policy authority“)

Hlavné znaky:

• oficiálne zahrnutý vo formulári žiadosti

• bez rozpočtu – výdavky na cestovné a ubytovanie 

pokryté relevantným projektovým partnerom

• vyhlásenie poskytnuté vo fáze podávania žiadosti 

• zapojenie pravidelne monitorované počas realizácie 

projektu 
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• vyžaduje sa široké pokrytie

• zapojenie viac a menej 

vyspelých regiónov

Geografické pokrytie
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3. Financovanie 
projektu
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Miera spolufinancovania

Výška 
spolufinancovania 

Podľa právneho stavu alebo miesta 

80% EFRR*
Verejný orgán alebo ekvivalent verejného 
orgánu z EÚ 

70% EFRR* Súkromné neziskové organizácie z EÚ

50% nórskych fondov
Verejný orgán alebo ekvivalent verejného 
orgánu a súkromné neziskové organizácie z
Nórska

Švajčiarske fondy
Verejný orgán alebo ekvivalent verejného 
orgánu a súkromné neziskové organizácie zo 
Švajčiarska

* EFRR – Európska fond regionálneho rozvoja
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Plus:

• Zjednodušené vykazovanie, rýchlejšie platby na projekty
• Menej kontroly (vzorkovanie, overenie založené na riziku)

Zjednodušené pravidlá financovania

Kategórie nákladov Zjednodušenie

Prípravné náklady Paušálna suma 17 500 €

Náklady na zamestnancov Pevné percento skutočných hrubých nákladov na zamestnancov

Administratívne náklady Paušálna sadzba vo výške 15 % nákladov na zamestnancov

Náklady na cestovné a ubytovanie
Paušálna sadzba vo výške 15 % nákladov na zamestnancov 
(vykazovanie skutočných nákladov len v špecifických odôvodnených 
prípadoch)

Externá expertíza a služby

Vybavenie 

Infraštruktúra a práce Len pre pilotné aktivity


