
„ZJEDNOTENÍ V JEDNEJ 

ÚNII“ 



PREZENTACIE PARTNERSKYCH MIEST O 

SKÚSENOSTI S IMPLEMENTÁCIOU 

PROJEKTOV FINANCOVANÝCH 

PROSTREDNÍCTVOM  PROGRAMOV EÚ 



Partneri projektu: 

 Obec Báčsky Petrovec (Srbsko)

 Martin (Slovensko) 

 Stará Ľubovňa (Slovensko) 

 Ružomberok (Slovensko)

 Nitra (Slovensko) 

 Vukovar (Chorvatsko) 

 Kirchheim unter Teck, Baden- Wurttemberg (Nemecko)

 Československé renomé (Česko)





Podnikateľské a inovačné centrum ako úspešný
nástroj rozvoja podnikania.

 Doba realizácie 2008 – 2010

 Hodnota projektu: 250.000 EUR

 Hodnota donatora: 199.480,00 EUR

 Obec Báčsky Petrovec v spolupráci s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Prievidza a Združením pre 
rozvoj regiónu horná Nitra  realizovala projekt 



 Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj nových
podnikov, prispieť k lepšiemu hospodárskemu rozvoju
obce, zvýšiť zamestnanosť, a tým vytvoriť kvalitnejšie
podmienky pre život všetkých jej občanov.

 Konkrétny výsledok projektu bola  výstavby
podnikateľského inkubátora – miesta pre  budúcich
podnikateľov a remeselníkov. 





SUMUS – Zlepšenie udržateľnosti poskytovania
verejných služieb v oblasti riadenia zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd

 Doba realizácie 2011 – 2012

 Celková hodnota projektu:  213.153 €

 Prostriedky IPA:  180.187 €

 Prostriedky IPA pre Srbsko (Báčsky Petrovec):  72.918 €

 Partneri:  Komunalac ltd., Županja a  VKP Progres, 
Báčsky Petrovec



 SUMUS bol regionálny projekt cezhraničnej
spolupráce IPA  ktorý sa realizoval s cieľom
udržateľného riadenia zásobovania vodou a 
odpadovými vodami v podunajskej oblasti. 

 V rámci projektu bola vypracovaná Štúdia pre  výber
koncepcie rozvoja systému zásobovania vodou Obce
Báčsky Petrovec, kde sa zohľadnili problémy v 
zásobovaní vodou a dali smernice na ich riešenie. 



Posilnenie lokálnych mocí v podpore podnikania
Biznis inkubátora v Obci Báčsky Petrovec

 Doba realizácie  projektu: 2011 – 2012 

 EÚ, EXCHANGE  3 program 162.582 EUR

 Hodnota projektu:  180.647 EUR

 Nositeľ projektu:  Obec Báčsky Petrovec

 v partnerstve s obcou Kamnik zo Slovinska, mestom
Martin zo Slovenska a Akadémiou ženského
podnikateľstva z Nového Sadu



 Všeobecný cieľ: upevnenie kapacít lokálnej
samosprávy pre zveľadenie poskytovanie služieb a 
stimulovanie lokálneho rozvoja v súlade s vlastnými
prioritami.

 Utvorila sa funkčná Kancelária pre LER ,

 Realizovala sa promócia ženského podnikateľstva, 
ekologických a inovačných podnikov v Obci Báčsky
Petrovec,

 Uskutočnilo sa školenie z oblasti lokálneho
ekonomického rozvoja,

 Ukončila sa rekonštrukcia PIC s.r.o. v Báčskom
Petrovci.





Formovanie centra pre zveľadenie vedomostí v 
rurálnej turistike



 Doba realizácie  projektu: 2011 – 2013 

 Cezhranična spolupráca IPA  II Srbsko a Chorvátsko

 Hodnota projektu: 199.943,28 EUR

 Nositeľ projektu: Obec Báčsky Petrovec



 Hlavný cieľ projektu bol zlepšiť ekonomický a sociálny
život rurálneho obyvateľstva oblastí, ktoré sú
zahrnuté v projekte a dosiahnuť spoľahlivosť kvality
služieb v rurálnej turistike uplatnením vedomostí a 
zručností získaných v procese edukácie, ktorá sa
realizovala v centre. 







 V rámci projektu boli vybudované a vybavené
ubytovacie kapacity a rekonštrukciou objektu boli
upravené učebne s kanceláriami pre edukácie. 





SÚPIS A REGISTRÁCIA VEREJNÉHO MAJETKU, KTORÝ JE 
PREDMETOM PREVODU DO VLASTNÍCTVA LOKÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY OBCÍ BÁČSKA PALANKA A BÁČSKY 
PETROVEC

 Doba realizácia: 2014 – 2015

 Koordinátor projektu: Obec Báčska Palanka

 Partner: Obec Báčsky Petrovec

 EÚ Exchange 4 program

 EÚ donácia: 145.457,31



 Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť čím
účinnejšiu prácu obecnej správy, keď ide o nakladanie
s majetkom jednotiek lokálnej samosprávy Obce
Báčska Palanka a Obce Báčsky Petrovec. 

 Špecifickým cieľom bolo zlepšenie kvality a 
modernizácia procesu poskytovania služieb lokálnej
administrácie, ktorý sa vzťahuje na nakladanie s 
verejným majetkom, vo forme utvorenia databázy o 
verejnom majetku a edukáciou zamestnancov v oblasti
manažmentu verejného majetku.



Ekonomická konkurencia prostredníctvom
združovania do poľnohospodárskych družstiev



 Exchange 4 program

 Nositeľ projektu: Báč

 Partner v projekte: Báčsky Petrovec

 Úhrnná hodnota projektu: 134.000 €

 Donácia EÚ: 115.000 €





 Základný cieľ projektu bolo zveľadenie a rozvoj
poľnohospodárskej činnosti a lokálnej ekonómie
prostredníctvom silnenia aktivít poľnohospodárskych
družstiev. 

 Špecifický cieľ projektu bol zveľadenie konkurencie
ovocinárov a zeleninárov podporovaním
poľnohospodárskych družstiev.





Ďakujem za pozornosť



� 2004200420042004---- rozšírenie EÚ o desať členských krajín. Súčasťou rozšírenie EÚ o desať členských krajín. Súčasťou rozšírenie EÚ o desať členských krajín. Súčasťou rozšírenie EÚ o desať členských krajín. Súčasťou 
najmasovejšieho rozšírenia Európskej únie bola vnajmasovejšieho rozšírenia Európskej únie bola vnajmasovejšieho rozšírenia Európskej únie bola vnajmasovejšieho rozšírenia Európskej únie bola v máji 2004 aj máji 2004 aj máji 2004 aj máji 2004 aj 
Slovenská republika. Slovenská republika. Slovenská republika. Slovenská republika. 

� Z množstva výhod vstupu do EÚ treba vyzdvihnúť najmä :vyzdvihnúť najmä :vyzdvihnúť najmä :vyzdvihnúť najmä :
◦ zvýšenie konkurencie vo všetkých oblastiach hospodárstva,
◦ nutnosť modernizácie, zavádzania high - technológií, 
◦ odstránenie obchodných prekážok, voľný pohyb tovaru,
◦ odbúranie nákladov spojených s ochranou hraníc,
◦ rozvoj spolupráce s výrobcami v EÚ pri prenikaní na „tretie trhy“, 

nové podnikateľské príležitosti v EÚ
◦ posilnenie dôveryhodnosti krajiny a podpora vstupu zahraničného 

kapitálu,
◦ nepriame účinky – vplyv na sociálnu oblasť a zamestnanosť,voľný

pohyb pracovných síl a osôb,  
◦ vyšší objem nenávratných prostriedkov z EÚ.  Práve poslednú Práve poslednú Práve poslednú Práve poslednú 

zzzz menovaných výhod amenovaných výhod amenovaných výhod amenovaných výhod a možnosti čerpania možnosti čerpania možnosti čerpania možnosti čerpania eurofondoveurofondoveurofondoveurofondov by bolo by bolo by bolo by bolo 
škoda nevyužiť naplno. škoda nevyužiť naplno. škoda nevyužiť naplno. škoda nevyužiť naplno. 



Slovenská republika ako nový členský štát EÚ popopopo prvýkrátprvýkrátprvýkrátprvýkrát čerpala
finančné prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti
(kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec podpory
Spoločenstva vvvv rokochrokochrokochrokoch 2004200420042004 –––– 2006200620062006

Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a eurofondyeurofondyeurofondyeurofondy 2004200420042004----2006200620062006

� 8 podaných žiadostí z Medzinárodného Visegrádskeho fondu 
– 2 podporené projekty na podporu cestovného ruchu a športové 
aktivity

� 2005 - podporený projekt SNOWBALL z programu Intelligent Energy
Europe na plánovanie dopravy s cieľmi energetických úspor 
a ochrany životného prostredia( 77.820,- EUR ) 

� 2006 - podporené projekty z programu Intelligent Energy Europe
Trendy Travel a PRO_MOTION ( za viac ako 140 tis.EUR )  na 
plánovanie a riešenie alternatívnych foriem dopravy v meste Martin. 



EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin

V programovom období 2007200720072007----2013201320132013 strategickým dokumentom pre čerpanie
prostriedkov z fondov EÚ bol Národný strategický referenčný rámec. Mesto
Martin v súlade s NSRR zaktualizovalo svoj strategický dokument Plán
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na obdobie rokov 2008 –
2015. Mesto Martin bolo oprávnené žiadať v rámci 6 z celkového počtu 11
programov v tomto programovom období. Projektové zámery boli navrhnuté
pre Regionálny operačný program, OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, OP Informatizácia spoločnosti a OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.

Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a eurofondyeurofondyeurofondyeurofondy 2007200720072007----2013201320132013
V sledovanom období bolo vypracovaných celkom 115 projektov, z toho 
113 podaných, 45 podporených a aj realizovaných ( celkom Eurofondy, 
dotácie, iná mimorozpočtové zdroje ).

40%

60%

podporené

nepodporené

0
5

10
15
20
25
30
35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

podľa rokov



EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin

PPPPrehľadrehľadrehľadrehľad dotačných zdrojov podľa typu za roky 2007 dotačných zdrojov podľa typu za roky 2007 dotačných zdrojov podľa typu za roky 2007 dotačných zdrojov podľa typu za roky 2007 –––– 2013 2013 2013 2013 

Najväčší podiel zo 45 úspešných žiadostí predstavovali projekty 
podporené z európskych zdrojov (21), projektov financovaných štátnym 
rozpočtom bolo 19, nadáciami s pôsobnosťou na území SR bolo 
podporených 7 projektov.

Úspešné žiadosti oÚspešné žiadosti oÚspešné žiadosti oÚspešné žiadosti o dotáciu podľa typu zdrojadotáciu podľa typu zdrojadotáciu podľa typu zdrojadotáciu podľa typu zdroja
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Počet projektovPočet projektovPočet projektovPočet projektov Hodnota projektov v tis. EURHodnota projektov v tis. EURHodnota projektov v tis. EURHodnota projektov v tis. EUR

podaných podporených podaných podporených Pridelená dotácia

2007200720072007 31 2 719,56 9,47 9,47

2008200820082008 10 7 4 870,07 4 222,36 3 952,00

2009200920092009 13 5 5 064,85 1 848,72 1 785,17

2010201020102010 8 5 3 939,09 1 396,61 1 391,29

2011201120112011 13 7 2 280,06 2 201,01 2 083,70

2012201220122012 28 14 830,79 519,84 485,33

2013201320132013 10 5 558,05 271,60 52,58

CELKOMCELKOMCELKOMCELKOM 113113113113 45454545 18 262,4718 262,4718 262,4718 262,47 10 469,6110 469,6110 469,6110 469,61 9 759,549 759,549 759,549 759,54

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto pre mesto pre mesto pre mesto MartinMartinMartinMartin



EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin

Príklady najúspešnejších Príklady najúspešnejších Príklady najúspešnejších Príklady najúspešnejších projektov 2007projektov 2007projektov 2007projektov 2007----2013201320132013

Regionálny Regionálny Regionálny Regionálny operačný programoperačný programoperačný programoperačný program
Najdôležitejšie z hľadiska prínosu a výšky finančného príspevku boli v 
tomto období projekty z Regionálneho operačného programu: energetická 
revitalizácia  ZŠ Hurbanova, Dubčeka, Jahodnícka, regenerácia Námestia 
fr.partizánov na Severe a prepojenie s pešou zónou novým cyklo-
chodníkom, projekt na podporu  rozvoja cestovného ruchu v regióne Turiec 
a zo softových projektov  projekt vzdelávania zamestnancov mestského 
úradu.

Energeticky zdravá školaEnergeticky zdravá školaEnergeticky zdravá školaEnergeticky zdravá škola---- ZŠ s MŠ HurbanovaZŠ s MŠ HurbanovaZŠ s MŠ HurbanovaZŠ s MŠ Hurbanova
ZdrojZdrojZdrojZdroj::::
EÚ, ROP, 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Zámer:Zámer:Zámer:Zámer:
zníženie vysokej energetickej náročnosti
objektu: zateplenie, výmena okien školy,
telocvične, vyregulovanie kúrenia
Realizácia:Realizácia:Realizácia:Realizácia: 9/2009-9/2010
NFP:NFP:NFP:NFP: 1,46 mil. €



Efektívne v ZŠ Efektívne v ZŠ Efektívne v ZŠ Efektívne v ZŠ JahodníckaJahodníckaJahodníckaJahodnícka
ZdrojZdrojZdrojZdroj::::
EÚ, ROP, 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
ZámerZámerZámerZámer::::
zníženie vysokej energetickej náročnosti 
objektu: zateplenie, výmena okien, 
vyregulovanie kúrenia
RealizáciaRealizáciaRealizáciaRealizácia:::: 9/2009-9/2010
NFPNFPNFPNFP:::: 0,84 mil. €

Obnova ZŠ Obnova ZŠ Obnova ZŠ Obnova ZŠ A.DubčekaA.DubčekaA.DubčekaA.Dubčeka
Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:
EÚ, ROP, 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Zámer:Zámer:Zámer:Zámer:
zníženie vysokej energetickej 
náročnosti objektu: zateplenie, výmena 
okien, vyregulovanie kúrenia
Realizácia:Realizácia:Realizácia:Realizácia: 9/2009-11/2010
NFP:NFP:NFP:NFP: 0,91 mil. €

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin

Regenerácia centrálnych častí Regenerácia centrálnych častí Regenerácia centrálnych častí Regenerácia centrálnych častí MartinMartinMartinMartin----SeverSeverSeverSever

Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:
EÚ, ROP, 4.1 regenerácia sídel
Zámer:Zámer:Zámer:Zámer:
dokončenie III. etapy pešej zóny-centrum, vybudovanie nového cyklochodníka
spájajúceho centrum mesta a Sever, regenerácia Nám. franc. partizánov 
na Severe
Realizácia:Realizácia:Realizácia:Realizácia: 4/2011 - 9/2012
NFP:NFP:NFP:NFP: 1,1 mil. €

Pešia zóna Pešia zóna Pešia zóna Pešia zóna –––– III.etapaIII.etapaIII.etapaIII.etapa:   PRED                      PO rekonštrukcii:   PRED                      PO rekonštrukcii:   PRED                      PO rekonštrukcii:   PRED                      PO rekonštrukcii



Námestie Námestie Námestie Námestie fr.partizánovfr.partizánovfr.partizánovfr.partizánov : PRED               PO rekonštrukcii: PRED               PO rekonštrukcii: PRED               PO rekonštrukcii: PRED               PO rekonštrukcii

Cyklotrasa z pešej zóny na Sever, Cyklotrasa z pešej zóny na Sever, Cyklotrasa z pešej zóny na Sever, Cyklotrasa z pešej zóny na Sever, Nám.fr.partizánovNám.fr.partizánovNám.fr.partizánovNám.fr.partizánov , stav PO, stav PO, stav PO, stav PO

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto pre mesto pre mesto pre mesto MartinMartinMartinMartin



Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne TuriecPodpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne TuriecPodpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne TuriecPodpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne Turiec
Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:
EÚ, ROP, 3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu
Zámer:Zámer:Zámer:Zámer:
Komplexná propagácia regiónu, koncepčné aKomplexná propagácia regiónu, koncepčné aKomplexná propagácia regiónu, koncepčné aKomplexná propagácia regiónu, koncepčné a
podporné aktivity (stratégia regiónu Turiec, web,podporné aktivity (stratégia regiónu Turiec, web,podporné aktivity (stratégia regiónu Turiec, web,podporné aktivity (stratégia regiónu Turiec, web,
propagačný materiál, propagačný materiál, propagačný materiál, propagačný materiál, eventyeventyeventyeventy))))
Realizácia:Realizácia:Realizácia:Realizácia: 8/2011 - 3/2015
NFP:NFP:NFP:NFP: 180 482,70 €

Cezhraničná spoluprácaCezhraničná spoluprácaCezhraničná spoluprácaCezhraničná spolupráca
Zo zdrojov EÚ boli financované aj projekty z cezhraničných OP, najmä v oblasti 
voľnočasových aktivít, s partnermi z Čiech a Poľska.

„Cyklotrasy Cyklotrasy Cyklotrasy Cyklotrasy nestačianestačianestačianestačia“ “ “ “ :  
Mesto Martin/Powiat Bielski,40 tis.€
TématickéTématickéTématickéTématické cyklotrasy v Malej Fatre cyklotrasy v Malej Fatre cyklotrasy v Malej Fatre cyklotrasy v Malej Fatre 

„Pohybom ku zdraviu v zrelom veku“„Pohybom ku zdraviu v zrelom veku“„Pohybom ku zdraviu v zrelom veku“„Pohybom ku zdraviu v zrelom veku“ : 
Mesto Martin /Bes.tovarzystvo B.Biala, 49 tis.€
RekreačnoRekreačnoRekreačnoRekreačno----športový chodník a športový chodník a športový chodník a športový chodník a mobiliármobiliármobiliármobiliár
pre seniorovpre seniorovpre seniorovpre seniorov

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



„„„„Nábrežie rieky Turiec Nábrežie rieky Turiec Nábrežie rieky Turiec Nábrežie rieky Turiec –––– po stopách českopo stopách českopo stopách českopo stopách česko----slovenskej slovenskej slovenskej slovenskej 
vzájomnostivzájomnostivzájomnostivzájomnosti“   “   “   “   
Mesto Martin/RRA Ostrava, 15 tis.€
Vybudovanie náučného chodníkaVybudovanie náučného chodníkaVybudovanie náučného chodníkaVybudovanie náučného chodníka
s drobným s drobným s drobným s drobným mobiliárommobiliárommobiliárommobiliárom ( terénne ( terénne ( terénne ( terénne 
schody, vyhliadkové mólo,schody, vyhliadkové mólo,schody, vyhliadkové mólo,schody, vyhliadkové mólo,
náučné tabule, propagačný materiál  náučné tabule, propagačný materiál  náučné tabule, propagačný materiál  náučné tabule, propagačný materiál  
o slovenskoo slovenskoo slovenskoo slovensko----českých osobnostiachčeských osobnostiachčeských osobnostiachčeských osobnostiach) ) ) ) 

„„„„Cezhraničná hradná cesta“Cezhraničná hradná cesta“Cezhraničná hradná cesta“Cezhraničná hradná cesta“
Mesto Martin /Bes.tovarzystvo B.Biala, 53 tis.€
Vybudovanie  Vybudovanie  Vybudovanie  Vybudovanie  cyklocyklocyklocyklo----rozhľadnírozhľadnírozhľadnírozhľadní
nad Bystričkou, Necpalmi, oddychovej nad Bystričkou, Necpalmi, oddychovej nad Bystričkou, Necpalmi, oddychovej nad Bystričkou, Necpalmi, oddychovej 
zóny zóny zóny zóny BeláBeláBeláBelá----DuliceDuliceDuliceDulice, vypracovanie, vypracovanie, vypracovanie, vypracovanie
marketingovej koncepcie, organizáciamarketingovej koncepcie, organizáciamarketingovej koncepcie, organizáciamarketingovej koncepcie, organizácia
eventoveventoveventoveventov

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto pre mesto pre mesto pre mesto MartinMartinMartinMartin



20.6.2014 Európska komisia schválila Slovenskej republike strategický
dokument - PartnerskúPartnerskúPartnerskúPartnerskú dohodudohodudohodudohodu na roky 2014-2020 o využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Partnerská dohoda definuje stratégiu
a priority pre efektívne a účinné investície v celkovom objeme 15,8 mld.EUR na
najbližších 10 rokov pre Slovensko.
V novom programovom období sa kladie dôraz na integrovaný prístup k regionálnemu
rozvoju - miestny rozvoj riadený komunitou, integrované územné stratégie,
udržateľný rozvoj, integrované územné investície.

Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a Mesto Martin a eurofondyeurofondyeurofondyeurofondy 2014201420142014----2016201620162016
Mesto Martin sa i v rokoch 2014-2016 aktívne zapojilo a zapája do možností získavania 
mimorozpočtových prostriedkov zo zdrojov európskej únie – štrukturálnych, 
komunitárnych, národných i kooperačných, dotačných i nadačných.

Príklady najúspešnejších projektov 2014Príklady najúspešnejších projektov 2014Príklady najúspešnejších projektov 2014Príklady najúspešnejších projektov 2014----2016201620162016

„„„„Systém motivácie a hodnotenia zamestnancov Systém motivácie a hodnotenia zamestnancov Systém motivácie a hodnotenia zamestnancov Systém motivácie a hodnotenia zamestnancov 
Mesta Martin ako nástroj zvyšovania efektívnosti“  Mesta Martin ako nástroj zvyšovania efektívnosti“  Mesta Martin ako nástroj zvyšovania efektívnosti“  Mesta Martin ako nástroj zvyšovania efektívnosti“  
Mesto Martin/ Beskydská tvorba Ostrava, 20 tis.€
Výmena skúseností a vzdelávacie aktivity Výmena skúseností a vzdelávacie aktivity Výmena skúseností a vzdelávacie aktivity Výmena skúseností a vzdelávacie aktivity 

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto pre mesto pre mesto pre mesto MartinMartinMartinMartin



KomunitnéKomunitnéKomunitnéKomunitné centrum centrum centrum centrum BambuskyBambuskyBambuskyBambusky
Zdroj:Zdroj:Zdroj:Zdroj:

EÚ, ROP, 2.1 Infraštruktúra soc.služieb
Zámer:Zámer:Zámer:Zámer:
Vybudovanie KC na Bambuskách, ktoré bude poskytovať   
nasledovné služby: sociálne poradenstvo a 
terénna sociálna práca, komunitná práca, voľnočasové
a mimoškolské aktivity i vzdelávanie najmä 
pre marginalizované róm.komunity. 
Realizácia:Realizácia:Realizácia:Realizácia: 03/2015-10/2015
NFP:NFP:NFP:NFP: 265 723,80 €

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



„Oddychová zóna pri prameni „Oddychová zóna pri prameni „Oddychová zóna pri prameni „Oddychová zóna pri prameni 
Medokýš Medokýš Medokýš Medokýš ““““
Nadácia Ekopolis - Mesto Martin,
program „Pohoda za mestom“,10 tis.€
Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia zóny: sedenia, zóny: sedenia, zóny: sedenia, zóny: sedenia, 
ohniskáohniskáohniskáohniská, schody, , schody, , schody, , schody, lávky, lávky, lávky, lávky, zeleň, zeleň, zeleň, zeleň, 
detské ihriskodetské ihriskodetské ihriskodetské ihrisko

„„„„Zelené jazierko pod Zelené jazierko pod Zelené jazierko pod Zelené jazierko pod AtilákomAtilákomAtilákomAtilákom““““
Nadácia Ekopolis - Mesto Martin,
program „Zelené oázy“,12 tis.€
Revitalizácia zóny:  revitalizáciaRevitalizácia zóny:  revitalizáciaRevitalizácia zóny:  revitalizáciaRevitalizácia zóny:  revitalizácia
jazierka, náučné tabule, spevnený jazierka, náučné tabule, spevnený jazierka, náučné tabule, spevnený jazierka, náučné tabule, spevnený 
chodník a chodník a chodník a chodník a mobiliármobiliármobiliármobiliár

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre pre pre pre mesto Martinmesto Martinmesto Martinmesto Martin



„„„„ŠportvoŠportvoŠportvoŠportvo náučný chodník na nábreží náučný chodník na nábreží náučný chodník na nábreží náučný chodník na nábreží 
rieky Turiec“rieky Turiec“rieky Turiec“rieky Turiec“
Nadácia SPP, Mesto Martin, 40 tis.€
Nový  3 m Nový  3 m Nový  3 m Nový  3 m asf.chodníkasf.chodníkasf.chodníkasf.chodník na nábreží riekyna nábreží riekyna nábreží riekyna nábreží rieky

Turiec pre cyklistov i korčuliarovTuriec pre cyklistov i korčuliarovTuriec pre cyklistov i korčuliarovTuriec pre cyklistov i korčuliarov

OutdoorovéOutdoorovéOutdoorovéOutdoorové športoviská na sídliskách športoviská na sídliskách športoviská na sídliskách športoviská na sídliskách 
ZáturčieZáturčieZáturčieZáturčie, Sever, Košúty, Sever, Košúty, Sever, Košúty, Sever, Košúty
Nadácia SPP, STEFFE, Mesto Martin,
25 tis.€
OutdoorovéOutdoorovéOutdoorovéOutdoorové posilňovacie športoviská posilňovacie športoviská posilňovacie športoviská posilňovacie športoviská 
pre všetky vekové kategóriepre všetky vekové kategóriepre všetky vekové kategóriepre všetky vekové kategórie

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



Aktuálne projektyAktuálne projektyAktuálne projektyAktuálne projekty, ktoré realizujeme resp.pripravujeme :

� ZŠ Gorkého, Dolinského, Krónera – rekonštrukcia telocviční, dotácia 
Ministerstva školstva, 85 tis.€

� Príprava projektu cyklotrasa po nábreží rieky Turiec ( 3 km dlhá trasa 
po hrádzi rieky Turiec od Tulipu po Vrútky ), prepojenie cyklotrás 

s priemyselnou  zónou, príprava na realizáciu zo zdrojov EÚ – IROP

� ZŠ s MŠ Hurbanova- nadstavba  jednej triedy materskej školy, dotácia 
Ministrstva školstva, 55 tis.€

☺☺☺☺ Projektová spolupráca s Báčsky PetrovcomProjektová spolupráca s Báčsky PetrovcomProjektová spolupráca s Báčsky PetrovcomProjektová spolupráca s Báčsky Petrovcom :
� príprava projektu  „Výstavba cesty a kanalizačnej siete pre 

priemyselný park B.Petrovec“, 2009, Slovak AID, 

� príprava a realizácia projektu „Posilnenie kapacít miestnej samosprávy 
Báčsky Petrovec v oblasti biznis inkubácie“, 2011, Exchange 3.

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



Kontakt :Kontakt :Kontakt :Kontakt :

Ing. Ivana BobrovskáIng. Ivana BobrovskáIng. Ivana BobrovskáIng. Ivana Bobrovská
vedúca Oddelenia regionálneho rozvojavedúca Oddelenia regionálneho rozvojavedúca Oddelenia regionálneho rozvojavedúca Oddelenia regionálneho rozvoja

a cestovného ruchu a cestovného ruchu a cestovného ruchu a cestovného ruchu 

MsÚ MartinMsÚ MartinMsÚ MartinMsÚ Martin

+421 918 943 369, +421 918 943 369, +421 918 943 369, +421 918 943 369, bobrovska@martibobrovska@martibobrovska@martibobrovska@martin.skn.skn.skn.sk

EurofondyEurofondyEurofondyEurofondy pre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martinpre mesto Martin



VYPRACOVAL: Mesto Ružomberok

DŇA: júl 2016

Realizované projekty EU 



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Projekt modernizácie verejného osvetlenia v Ružomberku

• 747 000 EURO
• OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
• 3 500 svetelných bodov

Práce sú naplánované na roky 2016 až 2018. V rámci ďalších etáp tak dôjde 
aj ku komplexnej výmene infraštruktúry, zemných a vzdušných vedení, ako aj 
všetkých potrebných obnovení stĺpov



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Obnova tradičných činností a ich expozícia v lokalite UNESCO

• 26 000 Euro

• OP cezhraničná spolupráca SR-ČR – mikroprojekty



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Integrovaný systém odpadového hospodárstva mesta Ružomberok –
Zberný dvor odpadov - Pivovarská ulica 

• 1 147 000
• OP Životné prostredie



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Ochrana ovzdušia v Ružomberku 

• 1 382 000
• OP Životné prostredie



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Revitalizácia centra mesta 

• 1 300 000
• OP Životné prostredie



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Rekonštrukcia Z Š Klačno

• 1 500 000
• Európsky fond regionálneho 

rozvoja



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Rekonštrukcia ZŠ Zarevúca

• 1 300 000Euro
• Európsky fond regionálneho 

rozvoja



Ružomberok
www.ruzomberok.sk

Aktívne starnutie seniorov 
v okrese Ružomberok

• 152 000



Hrabovská dolina
www.ruzomberok.sk

Kyslíková dráhaZip line Cyklochodník /Hrabovo – Čutkovo/

Člnkovanie, aquazorbing, tarzánia, bike park



Čutkovská dolina
www.ruzomberok.sk

Koliby a reštaurácie

Čutkovská priehrada /rybolov/

Naučný chodníkChov „valašky“

Obrovo /zip line/Multi - ihrisko



VLKOLÍNEC
www.vlkolinec.sk

Fujara znie vlkolíncom - 11. jún 2016

Súťaž v ručnej kosbe - 25. jún 2016

Festival pod Sidorvom – 17.júl 

Nedeľa vo Vlkolínci - 30. júl 2016

Poďakovanie za úrodu - 25. september 2016

V mesiacoch júl a august sú vo Vlkolínci
pripravené tvorivé dielne, zamerané na prácu s
deťmi rôznou výtvarnou technikou. Deti sa
oboznámia s hrnčiarskym kruhom, čipkovaním,
drevorezbou, tkaním kobercov a
drôtikárstvom. Vyrobený predmet si môžu
odniesť, ako pamiatku na návštevu Vlkolínca.
Rodičia zatiaľ objavia čaro histórie a ľudových
remesiel. Tvorivé dielne sú situované na
nádvorí roľníckeho domu od pondelka do
nedeľe /9.00 - 16.00/.

Tvorivé dielne vo Vlkolínci, PO – NE, júl – august, 9.00 – 16.00 /koberec národov/ 



BLIŽŠIE INFORMÁCIE         www.ruzomberok.sk

Ing. Kvetoslava Legerská PhD.

Ing. Jozef Bašary

Mestský úrad Ružomberok
Oddelenie regionálneho rozvoja a 
kultúry
referát projektov a grantov

tel: ++ 421 44 431 44 43
fax: ++ 421 44 431 44 29
mob: 
e-mail: legerska@ruzomberok.sk
basary@ruzomberok.sk
web: www.ruzomberok.sk

Ing. Kvetoslava Legerská PhD.

Ing. Jozef Bašary

Mestský úrad Ružomberok
Oddelenie regionálneho rozvoja a 
kultúry
referát projektov a grantov

tel: ++ 421 44 431 44 43
fax: ++ 421 44 431 44 29
mob: 
e-mail: legerska@ruzomberok.sk
basary@ruzomberok.sk
web: www.ruzomberok.sk



Projektové rozvojové aktivity
Mesta Stará Ľubovňa

Projektový referát

August 2016, Stará Ľubovňa



• schválený Program rozvoja mesta na roky 2013 – 2020 

• schválený Akčný plán projektových aktivít

• na každý rok schvaľovaný Rozvojový program mesta  ako 
akčný plán projektových aktivít na príslušný rok v náväznosti 
na rozpočet mesta (financovanie)

Koncepčné dokumenty 



• Technická infraštruktúra 

• Infraštruktúra bývania – revitalizácia 
sídlisk

• Infraštruktúra pre investorov –
hospodársky rozvoj mesta

• Sociálna oblasť a prevencia kriminality

• ROM agenda (rómska agenda)

• Šport

• Školstvo a všestranný rozvoj mládeže

• Cestovný ruch a medzinárodná 
spolupráca 

• Životné prostredie

• Elektronizácia verejnej správy

• Kultúra, tradície a významné osobnosti 

Kľúčové oblasti rozvoja mesta podľa PHaSR



Čo sa podarilo...





Poskytovateľ grantu Sektorový operačný program Priemysel a služby

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 09/2005 – 08/2006

Celkové výdavky

Celková dotácia 

493 611 €

431 521 €

Zhrnutie projektu Vybudovanie vojenského historického tábora, 
rekonštrukcia domu č. 21 na Námestí sv. Mikuláša –
vytvorenie informačného centra, dobudovanie Lesoparku.

Symbióza šľachtickej,  meštianskej a ľudovej 
kultúry v novom produkte cestovného ruchu 







Mapa Lesoparku

• správcom je EKOS s. r. o.

Lesopark sa postupne dobudováva a 
renovuje.



Aktiv ity  organizované 
vo vybudovanom 

vo vojenskom 
historickom tábore

� Divadelné vystúpenia

� Historická bitka



Poskytovateľ grantu Regionálny operačný program, 

MVaRR SR

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 06/2009 – 11/2010

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

1 709 332 €

1 621 447 €

Zhrnutie projektu Komplexná rekonštrukcia objektov školy, vrátane časti po 
bývalej cirkevnej škole, zateplenie, bezbariérové prístupy, 
vnútorné vybavenie tried, IKT, komplexná rekonštrukcia 
a dobudovanie športového areálu (verejný priestor).

Komplexná rekonštrukcia ZŠ Komenského



Rekonštrukcia  objektov školy,  zateplenie,  bezbariérové 
prístupy,  interiérové vybavenie,  počítače



Viacúčelový 
športový areál pri                       

Základnej škole 
Komenského

atletická dráha
(podklad je vytvorený 

z gumovej pryže)



Viacúčelový 
športový areál pri               

Základnej škole 
Komenského

viacúčelové ihrisko



Poskytovateľ grantu Regionálny operačný program, 

MVaRR SR

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 06/2010 – 05/2013

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

663 704€

629 643 €

Zhrnutie projektu Komplexná rekonštrukcia objektov materskej školy, 
zateplenie, oprava strešného plášťa, príprava TÚV solárnym 
systémom, vnútorné vybavenie tried, IKT.

Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská



Poskytovateľ grantu Operačný program Životné prostredie, MŽP SR

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 03/2009 – 06/2012

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

2 455 214 €

2 332 453 €

Zhrnutie projektu Cieľom projektu bolo vybudovanie Kompostárne doplnenej 
o fermentor EWA, zabezpečujúci zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných kuchynských odpadov t.j. plnenie 
legislatívnych opatrení v zmysle zákona o odpadoch a 
smernice EÚ o nakladaní s BRO.

Kompostáreň Stará Ľubovňa



Sociálnoprevádzková budova –
kancelárie, šatne, laboratórium

Sklady, garáže, priestor na 
fermentovanie BRKO

Kompostáreň Stará Ľubovňa



Kompostáreň Stará Ľubovňa



Poskytovateľ grantu Regionálny operačný program 

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 06/2010 – 10/2012

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

1 374 487 €

1 305 763 €

Zhrnutie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne 
mesta – rekonštrukcia miestnych komunikácií, spevnených 
plôch – parkovísk, verejnej zelene, osvetlenia parkov, 
osadenie 2 nových zastávok MHD.

Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej 
zóne mesta Stará Ľubovňa







Park na Námestí sv. Mikuláša



Poskytovateľ grantu Operačný program Životné prostredie, MŽP SR

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 06/2010 – 09/2012

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

267 139 €

253 782 €

Zhrnutie projektu Cieľom projektu bolo pripojenie Základnej školy a 
Komunitného centra v mestskej časti Podsadek na mestskú 
kanalizáciu, ako aj odkanalizovanie rómskej osady.

Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, 
Stará Ľubovňa

Komunitné centrum

Pripojenie na kanalizáciu bolo 
vybudované aj v rómskej osade 



Poskytovateľ grantu ÚPSVaR Stará Ľubovňa (I. etapa)
MPSVaR SR-FSR (II. etapa)

OPZaSI – MPSVaR SR cez NP TSP (III. etapa)

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 03/2005 – 03/2008, 10/2008 – 03/2010,
09/2011 – 10/2015

Celkové výdavky - dotácia 299 262 €

Zhrnutie projektu Mzdy TSP. Vnútorná rekonštrukcia objektu Komunitného 
centra,  vnútorné vybavenie. Vznikol rad podporných 
programov, ktoré sa organizujú z úrovne KC, v spolupráci 
s NGO „ETP Košice“.

Komunita v pohybe I.  – III .
(terénna sociálna práca v prospech Rómov)



Komunita v pohybe I.  – III .
(terénna sociálna práca v prospech Rómov)

Vytvorenie podmienok na  
doplnenie základného vzdelania

Výuka rómskych dievčat k 
rodičovstvu



Poskytovateľ grantu Operačný program Vzdelávanie

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 07/2013 – 02/2015

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

90 465 €

85 942 €

Zhrnutie projektu Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku. Cieľom projektu je 
efektívne vyplniť voľný čas seniorom a poskytnúť im možnosť 
doplniť si svoje vzdelávanie v 7 odborných kurzoch: PC, internet, 
komunikačné zručnosti, AJ, právne minimum, záhradkár a včelár, 
dejiny umenia.

Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov





Poskytovateľ grantu MŽP SR - ŠFŽP, Recyklačný fond 

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa, EKOS, spol. s r.o., ĽRZMO

Doba realizácie projektu 1993-2004

Celkom na zavedenie systému 
získané dotácie

575 914 € - ďalšie investície do rozvoja systému 
zabezpečovala fi. EKOS

Zhrnutie projektu Vytvorenie podmienok na triedený zber komunálnych 
odpadov na frakcie: Sklo, Papier, Plasty, VKM (tetrapak), 
Kovové obaly.  Rekonštrukciou sa vybudovala 
dotrieďovacia hala, nakúpili sa kontajnery, vozidlá, linky, 
lisy, zásobníky, dobudovali haly a sklady.

TRIZUS – TRIedený Zber U Spotrebiteľa





Projektový návrh nových 
zberných miest separovaného 
zberu – uzatvorené prístrešky, 

v ktorých budú všetky kontajnery 
na separovaný zber odpadov. 

Zberné miesto uzamknuté, 
cielene určené pre vybratý 

bytový dom.



Poskytovateľ grantu Úrad vlády SR 

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 04/2010 – 12/2010

Celkové výdavky (rozpočet)

Celková dotácia 

1 828 874 €

1 000 000 €

Zhrnutie projektu Kompletná rekonštrukcia Mestskej športovej haly, zateplenie 
objektov, výmena strechy, mobilné hľadisko, výmena parkiet, 
vnútorné vybavenie, príjazdové komunikácie, parkovisko.

Rekonštrukcia Mestskej športovej haly



Rekonštrukcia Mestskej športovej haly

Pôvodná časť - vstupRekonštruovaná časť - vstup



Poskytovateľ grantu Úrad vlády SR

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa, ZŠ Za vodou

Doba realizácie projektu 04/2010 – 10/2010

Celkové výdavky (rozpočet)

Celková dotácia 

65 500 €

39 833 €

Zhrnutie projektu Vybudovanie viacúčelového mini ihriska na loptové hry – nohejbal, 
volejbal, tenis, florbal, futbal, prípadne basketbal. 

Je využívané hlavne žiakmi ZŠ Za vodou v rámci vyučovacieho 
procesu a  deťmi a mládežou žijúcimi na sídlisku Východ – Za vodou, 
vrátane ich rodičov na voľnočasové aktivity.

Viacúčelové mini ihrisko
sídlisko Východ – „Za vodou“





Poskytovateľ grantu MVaRR SR - ŠFRB

Prijímateľ grantu Mesto Stará Ľubovňa

Doba realizácie projektu 2009 - 2013

Celkové výdavky (rozpočet)

Celková dotácia 

2 574 699 € (spolu 62 b.j.)

X 652 558 € (spolu 62 b.j.)

Zhrnutie projektu Cieľom projektu je v jednotlivých etapách budovanie nových 
nájomných bytov pre rôzne skupiny obyvateľov, vrátane imobilných. 
Nájomné byty sú prideľované žrebovaním z oprávnených 
uchádzačov. Byty spravuje Slobyterm, mestská s. r. o. a sú po dobu 
minimálne 30 rokov nepredajné. 

Infraštruktúra bývania – Budovanie nájomných 
bytov „Za vodou“



r. 2009 - 16 b.j. č. 20-22

r. 2010 - 26 b.j. č. 24-26

r. 2013 – 16 b.j. č. 28

r. 2010 - 4 b.j. č. 18 MŠ 
nadstavba





Poskytovateľ grantu PCS PL-SK – VÚC PSK

Prijímateľ grantu

Partner

Mesto Stará Ľubovňa, MARMON s.r.o.

Muzeum Okregowe Nowy Sacz, PL

Doba realizácie projektu 11/2009 – 10/2010

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

49 720 €

44 384 €

Zhrnutie projektu Cieľom projektu bolo nadviazať cezhraničné kontakty na 
skúmanie medzníkov spoločnej histórie. Predmetom projektu 
bolo doplnkové vybavenie VHT (kováčska dielňa, zvon), Domu 
mešťanostu (historická izba),  prezentácia remeselníkov z 
prihraničnej oblasti – jarmok ľudových remesiel.

Spišsko – sadecká obchodná cesta





Poskytovateľ grantu PCS PL-SK – VÚC PSK

Prijímateľ grantu

Partner

Mesto Stará Ľubovňa

MGOK Piwniczna, PL

Doba realizácie projektu 03/2013 – 02/2014

Celkové výdavky (zmluvné)

Celková dotácia 

45 322 €

43 056 €

Zhrnutie projektu Cieľom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu 
– turistika seniorov. Vyznačenie tých turistických chodníkov pre 
seniorov, kade viedli kuriérske chodníčky v slovenskom-poľskom 
pohraničí. Zachytenie spomienok seniorov na toto obdobie našich 
spoločných dejín. Pódium na prezentáciu spomienok seniorov.

Spomienky na slovensko – poľské kuriérske 
chodníčky 





Poskytovateľ grantu Ministerstvo PL Warszawa / PCS PL-SK

Prijímateľ grantu

Partner

Mesto Stará Ľubovňa

Gmina Rabka Zdrój, PL

Doba realizácie projektu 06/2014 – 11/2015 

Celkové oprávnené náklady projektu (SK+PL)

Dotácia (EU+ ŠR) 

45 322 €

43 056 €

Zhrnutie projektu Cieľom projektu je rekonštrukcia kina v Starej Ľubovni a v 
Rabke-Zdrój, ich prebudovanie na viacúčelové zariadenia. 
V Starej Ľubovni bolo kino rozšírené o premietanie v HD3, 
o hostel – ubytovacie kapacity, možnosť zriadenia 
kaviarne.

KOCKA – rekonštrukcia Kina Tatra



Predvstupové, štrukturálne fondy EÚ a EŠI fondy

v Slovenskej republike 

Rozvoj mesta Nitry cez štrukturálne fondy

Európskej Únie



Predvstupové a štrukturálne fondy EÚ v SR

- predvstupové fondy (do roku 2004)

- štrukturálne fondy (podpora po vstupe SR do EÚ):

a., skrátené programové obdobie 2004 – 2006

b., programové obdobie 2007 – 2013 

c., programové obdobie 2014 – 2020

Slovenská republika a Európska Únia

Fondy EÚ v SR: 

4.10.1993, Luxembursko: Slovenská republika podpísala Európsku 
dohodu o pridružení k EÚ - Asociačnú dohodu.

9.10.2002 - EK oficiálne odporučila prijať SR do EÚ v roku 2004
1.5.2004 vstup Slovenskej republiky do Európskej únie



Realizované projekty z predvstupových fondov:

- Rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Nitra - Dolné Krškany

- ISPA/kohézny fond/ 50% 5 177 100 EUR

- ŠR 25% 2 588 550 EUR

- Mesto Nitra 25% 2 588 550 EUR

- Spolu: 10 354 200 EUR

ČOV je v prevádzke od r. 2006 pre 240 000 ekvivalentných obyvateľov. Do 
rieky Nitra sa vypustí 13 249 500 m³/rok vyčistených odpadových vôd 



Realizované projekty v programovom 

období 2004 – 2006 :

1., Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (dokument)

- celkové náklady na projekt: 44 878,17 EUR

2., Urbanistická štúdia vo dvoch variantoch nahrádzajúca koncept riešenia 
Územného plánu zóny Párovské lúky (dokument)

- celkové náklady na projekt: 68 313,10 EUR

Neúspešný projekt:

3., Budovanie Priemyselného parku Nitra - sever 

- celkové náklady na projekt: 6 925 055,76 €



p.č. Podané  projekty
Úspešnosť 

Celkové náklady v €
áno nie

1. Rekonštrukcia ZŠ Fatranská X 1 779 000, 69

2. Rekonštrukcia ZŠ Benkova X 3 091 988,04

3. Rekonštrukcia ZŠ Topoľová X 829 000,00

4. Rekonštrukcia MŠ Benkova X -

5. Rekonštrukcia MŠ Za Humnami X -

6.
Kompostáreň pre mesto Nitra

X 3 354 975,13

7. Energetická agentúra Nitra X 250  000, 00

8. Terenná sociálna práca v lokalite Orechov Dvor X 34 128,66

9. Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe X 23 000, 22

10. Obecná pôda X 102 200,00

11. Nitriansko - tatabáňsky most X -

12.
Dobudovanie odkanalizovania  v mestských častiach  
Nitry X 11 913 279, 93

Štrukturálne fondy EÚ 
programové obdobie 2007 – 2013 /predložené projekty/



p.č. Podané  projekty
Úspešnosť 

Celkové náklady v €
áno nie

13.
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Nitra X -

14. Rekonštrukcia objektu Poliklinika  Klokočina X -

15. Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu X -

16.
Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia 
v meste Nitra X -

17.
Rekonštrukcia detskej nemocnice na DD časť 
ZOS

X 545 912,07

18.
Rekonštrukcia detskej nemocnice na zariadenie 
pre seniorov

X -

19.
Podpora separovaného zberu pre zložky 
komunálneho odpadu  

X 1 110 000, 30

20.
Využitie odpadov v meste Nitra a v okolí na 
energetické účely

X 153 123,00

21. Útulok pre bezdomovcov X -

22. Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra X 107 880,80

23. RE-SEEties X 138 139,00

24. Elektronizácia služieb mesta Nitra X 2 300 000, 00

25. Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra X 750 000, 00

Spolu
17 8

26 482 627,73
25



Názov projektov: Rekonštukcia ZŠ Benkova 

Rekonštrukcia ZŠ Fatranská 

Rekonštrukcia ZŠ Topoľová

Cieľ projektu: zvýšenie kvality poskytovaných služieb v priestoroch škôl, odstránenie 
nevyhovujúceho stavu, zníženie energetickej náročnosti budov

FOTO: budova školy pred rekonštrukciou

Realizované projekty v programovom 
období 2007 – 2013 :



Názov projektu: Rekonštukcia ZŠ Benkova 

FOTO: budova školy po rekonštrukcii



Názov projektu: Rekonštukcia ZŠ Fatranská

FOTO: budova školy po rekonštrukcii



Názov projektu: Rekonštukcia ZŠ Topoľová

FOTO: budova školy po rekonštrukcii



Názov projektu: Kompostáreň pre mesto Nitra

Operačný program:  Životné prostredie

Náklady celkom: 3 354 975 €

NFP: 3 187 226 €

Mesto: 167 749 €

Cieľ projektu: vybudovanie kompostárne pre mesto Nitra a jej prevádzkou docieliť 
environmentálne a ekonomické výhody zhodnocovania biologicky rozložiteľného 
odpadu.



Názov projektu: Podpora separovaného zberu pre 
zložky komunálneho odpadu 

Operačný program: OP Životné prostredie

Náklady celkom: 1 110 737,11 €

NFP: 1 055 200,26 €

Mesto: 55 536,85 €

Cieľ projektu: Rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu o biologicky 
rozložiteľný odpad z domácností, odpadové oleje a nebezpečné odpady



Názov projektu: Odkanalizovanie mesta Nitry

Operačný program:  Životné prostredie

Náklady celkom: 13 277 567 €

NFP: 10 932 322 €

Projekt je riešený cez Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť

Cieľ projektu: dobudovanie technickej infraštruktúry - odkanalizovanie území 
mestských častí Horné a Dolné Krškany, Janíkovce, Dražovce, Kynek a Párovské 
Háje



Názov projektu: Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov 
dôchodcov – časť ZOS

Operačný program: Regionálny operačný program

Náklady celkom: 545 912,07 €

NFP: 518 616,46 €

Mesto: 27 295,60 €

Cieľ projektu: Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb



Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra

Operačný program: Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Náklady celkom: 750 000 €

NFP: 570 997,58 €

Mesto: 179 002,42 €

Cieľ projektu: Optimalizovať  energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia výmenou 
starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá na vybraných uliciach v meste

Stav pred realizáciou projektu Stav po realizácii projektu



Európske štrukturálne a investičné fondy 

– programové obdobie 2014 – 2020

- zapojenie všetkých relevantných aktérov do strategického plánovania a

riadenia

- realizácia obsahovo prepojených a vzájomne previazaných jednotlivých druhov 

rozvojových cieľov a opatrení 

Integrovaný prístup = Udržateľný mestský rozvoj  

Udržateľný mestský rozvoj = riešenie hospodárskych, environmentálnych,

klimatických, demografických a sociálnych problémov mestských oblastí

Udržateľný mestský rozvoj v Nitre = 4 integrované projekty vo funkčnom území

Funkčné územie = mesto Nitra + 9 susedných obcí

V programovom období 2014 – 2020 sa bude uplatňovať integrovaný prístup:



Udržateľný mestský rozvoj v Nitre = 4 integrované projekty

1. Kreatívne mesto

- Vybudovanie kreatívneho centra

2. Vzdelané mesto

- Vybudovanie materských škôlok, obstaranie učební na ZŠ a SŠ, modernizácia

školských knižníc 

3. Mesto bez bariér

- Modernizácia autobusových zastávok, bezbariérové priechody pre chodcov,

budovanie cyklotás, komunitné centrá, zariadenia pre seniorov, detské jasle,

zdravotnícke zariadenia

4. Zelené mesto

- Revitalizácia zelene, revitalizácia sídlisk



Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Štiavnická, 
Nitra

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Náklady celkom: 1 324 455, 34 €

NFP: 1 258 232, 57 €

Mesto: 66 222, 77 €

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a dosiahnutie úspor na
vykurovanie, ktorá sa dosiahne realizáciou projektu vo výške viac ako 80 %. Potreba energie sa
zníži na úroveň nízkoenergetických budov. Objekt materskej školy dosiahne nízkoenergetický
štandard t.j. energetické hodnotenie A1.

Stav projektu: posudzovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Stav budovy MŠ pred realizáciou projektu



Ďakujem za pozornosť.

Kontakt:

Mesto Nitra

Referát projektového manažmentu (spracované: 5/2016)



Ekonomske i društvene Ekonomske i društvene Ekonomske i društvene Ekonomske i društvene 

promjene u Republici promjene u Republici promjene u Republici promjene u Republici 

Hrvatskoj nakon ulaska u Hrvatskoj nakon ulaska u Hrvatskoj nakon ulaska u Hrvatskoj nakon ulaska u 

EU, projekti grada Vukovara EU, projekti grada Vukovara EU, projekti grada Vukovara EU, projekti grada Vukovara 

i iskustva u implementaciji i iskustva u implementaciji i iskustva u implementaciji i iskustva u implementaciji 

projekataprojekataprojekataprojekata

Vlatko Radović, stručni suradnik

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Bački Petrovac

5./6. kolovoza 2016.g.



Pozitivne promjenePozitivne promjenePozitivne promjenePozitivne promjene

• povećanje broja turista i turističkog prihoda

• povećanje izvoza na Zajedničko tržište

• rast industrijske proizvodnje

• pojačan interes tvrtki iz i izvan EU za suradnju

• omogućen pristup novim znanjima i tehnologijama  te strukturnim i 
kohezijskim fondovima EU

• liberalizacija tržišta (cestovni prijevoznici, financijske usluge itd), 
mogućnost studiranja u EU

• pad cijena uvoznih proizvoda



Negativne promjeneNegativne promjeneNegativne promjeneNegativne promjene

• Poljoprivreda, graditeljstvo i prerađivačka industrija stagnira

• Povećanje negativnog vanjskotrgovinskog deficita u poljoprivrednom 
sektoru (za €230 mil.)→nekonkurentna hrvatska poljoprivreda, pri1sak 
poljoprivredne konkurencije iz EU zemalja

• Gubitak tržišta CEFTA-e

• Otvaranje tržišta rada EU / emigracija stanovništva

• Niska iskorištenost prepristupnih fondova 65,2% ( ostali 92,1%) za 
razdoblje 2007-2013

• nedovoljno iskorištavanje EU-fondova (izostanaka velikih infrastrukturnih 
projekata→nedostatak dovršene dokumentacije-Pelješki most, 
željeznice) → autoceste→Poljska
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Najvažniji projekti Grada VukovaraNajvažniji projekti Grada VukovaraNajvažniji projekti Grada VukovaraNajvažniji projekti Grada Vukovara

1. BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar

2. „Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i
tehnološki orijentiranom poduzetništvu – BIC Vukovar“

3. Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar
Adica" - Vukovar



1. 1. 1. 1. BICBICBICBIC----PoduzetničkiPoduzetničkiPoduzetničkiPoduzetnički inkubatorinkubatorinkubatorinkubator VukovarVukovarVukovarVukovar

Nositelj projekta: Grad Vukovar

Vrijednost projekta:  €909.711,40 (79,87% EU bespovratna sredstava), 

Trajanje: 18 mjeseci

Partner na projektu: Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Glavna aktivnost projekta:  Izgradnja i opremanje zgrade poduzetničkog
inkubatora

Namjena inkubatora: pruža prostor i usluge malim i srednjim start-up 
poduzećima u svrhu poticanja njihovog rasta i razvoja te povećanja
mogućnosti zapošljavanja u gradu Vukovaru.







1. 1. 1. 1. BICBICBICBIC----PoduzetničkiPoduzetničkiPoduzetničkiPoduzetnički inkubatorinkubatorinkubatorinkubator VukovarVukovarVukovarVukovar

� pred-inkubacijski pros10 poslovnih prostora za poduzetnike 
početnike (43,5 m² do 69,48 m²)

� tor sa 10 radnih stanica

� coworking prostor

� laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije – sunce, vjetar i 
vodik

� multifunkcionalna konferencijska dvorana

� ured za upravu, čajna kuhinja, portirnica

� Subvencionirana cijena najma: €0-€1.57/m2 na mjesec



2.2.2.2. BIC VukovarBIC VukovarBIC VukovarBIC Vukovar

• Nositelj projekta: Grad Vukovar

• Vrijednost projekta: 21.293.090,71 kn (84,85% EU bespovratnih 
sredstava - Europski fond za regionalni razvoj)

• Trajanje projekta: 24 mjeseca

• Partner na projektu: Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

• Glavna aktivnost projekta: unutarnje uređenje i kompletno opremanje 
zgrade bivše tvornice Borovo Poly

• Proizvodni centar, Centar inovativnog  poduzetništva, Edukacijski centar



PoslovnoPoslovnoPoslovnoPoslovno----inovacijski centar BICinovacijski centar BICinovacijski centar BICinovacijski centar BIC----VukovarVukovarVukovarVukovar



BICBICBICBIC----VukovarVukovarVukovarVukovar

• BIC-Vukovar - poduzetnička potporna infrastuktura koja će pružati cjelovit 
paket usluga:

• poslovni prostor

• potpore inovacijama

• potpore rastu poduzeća

• različite intelektualne i administrativne usluge

• Svrha: otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje novih tvrtki i rast 
konkurentnih poduzeća - doprinos revitalizaciji i mijenjanju nepovoljne 
strukture gospodarstva Grada Vukovara



� Gospodarski subjekti proizvodnog i zanatskog karaktera

� Usluge i aktivnosti: 

� potpora pri realizaciji investicije

� Centar sadržava 11 poslovnih prostora od 161,32 m² do 

1.410,96 m² 

� Najam uz subvencionirane cijene

Proizvodni centarProizvodni centarProizvodni centarProizvodni centar









3. 3. 3. 3. RazvojRazvojRazvojRazvoj novognovognovognovog turističkogturističkogturističkogturističkog proizvodaproizvodaproizvodaproizvoda

""""EkoEkoEkoEko –––– etnoetnoetnoetno centarcentarcentarcentar AdicaAdicaAdicaAdica" " " " ---- VukovarVukovarVukovarVukovar

• Nositelj: Grad Vukovar

• Suradnici: Eko Kulturni Savez Grada Vukovara, Turistička zajednica
Grada Vukovara, Udruženje obrtnika Vukovar

• Trajanje projekta: 14 mjeseci

• Vrijednost projekta: 781.777,50 € (EU, IPA III C komponenta -
Regionalna konkurentnost 74.88%, Grad Vukovar 25,12%

• Cilj projekta: Razviti i poboljšati turističku infrastrukturu i stvoriti
ekonomsku aktivnost oko novog turističkog proizvoda "Eko-etno
centar Adica" – Vukovar.









Hvala na pažnji!

Pitanja/diskusija
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und die Auswirkungen 

auf die Stadt Kirchheim unter Teck
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Einwohner: 41.071 (Stand 28.07.2016)

Landkreis Esslingen
Regierungsbezirk Stuttgart
Bundesland Baden-Württemberg

Deutschland

Die Stadt Kirchheim unter Teck
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CSR Kirchheim 

CSR = Corporate Social Responsibility

Projektteilnehmer:
10 Kirchheimer Unternehmen, 4 Vereine, 
Stadt Kirchheim unter Teck

Ziel:
Nachhaltige Unternehmensführung, indem 
wirtschaftlicher Erfolg mit sozial- und 
umweltverträglichen Zielen verbunden werden. 
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CSR Kirchheim 

Das Projekt wurde bis Ende 2014 im Rahmen des 
Programms „CSR – Gesellschaftliche Verantwortung 
im Mittelstand“ durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales mit rund 39.000 € und den 
Europäischen Sozialfonds mit rund 172.000 €
gefördert.
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Aktionsfeld I:
Arbeitsplatz

Aktionsfeld II:
Markt

Aktionsfeld III:
Umwelt

Aktionsfeld IV:
Vernetzung und Kommunikation

CSR Kirchheim 
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Life+

Ziel:
Schutz bedrohter und europaweit bedeutsamer 
Vogelarten der traditionellen Streuobstwiesen.
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Life+

• Fortbildungen für verschiedene Personengruppen
• Schnitt stark pflegebedürftiger Obstbäume
• Bau eines Landschaftspflegestalls in einer 

Nachbarkommune
• Streuobstaktionstage, Feste und Märkte
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Life+

Antragsteller:
Regierungspräsidium Stuttgart 
(mit 39 teilnehmenden 
Kommunen)

Projektlaufzeit:
01.01.2009 – 31.08.2014

Projektvolumen:
5,2 Millionen €
(50 % EU-gefördert)
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…nach dem Projektende

Die Stadt Kirchheim unter Teck bemüht sich weiter um 
den Erhalt der Streuobstwiesen:

• Verleih verschiedener Geräte zur Pflege der 
Streuobstwiesen (Hochgrasmäher, Hochentaster,…)

• Streuobstbörse
• Baumschnittkurse
• Schnittgut-Sammelaktion
• Aktive Mitgliedschaft im Verein „Schwäbisches 

Streuobstparadies“
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…nach dem Projektende
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Lauter- & Lindachrenaturierung

Seit 2000 gibt es ein einheitliches Wasserrecht:
Europäische Wasserrahmenrichtlinien (WRRL). 

Ziel:
Oberflächengewässer und Grundwasser sollen 
geschützt, verbessert und saniert werden.
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Lauter- & Lindachrenaturierung

Kosten: 821.692,93 €

Zuschuss: 455.169,31 €

Lauterumgestaltung zwischen 
Schlachthof und Unterer Max-
Eyth-Straße
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Lindachufer Freihof

Kosten: 453.444,87 €

Zuschuss ca. 150.000 €

Lauter- & Lindachrenaturierung
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Künftige Maßnahmen
Lauter- & Lindachrenaturierung
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Lauter- & Lindachrenaturierung

In den nächsten 3 Jahren  sollen 6 Maßnahmen 
umgesetzt werden.

Die Kosten belaufen auf rund 1,32 Mio. €
→ davon werden 85% bezuschusst.
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JUSTJU

Ein  landkreisweites Projekt des Bundesprogramms 
„Jugend stärken im Quartier“ mit 10 Fördergebieten in 
vier Städten u.a. in Kirchheim unter Teck 

Gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und 
das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend
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JUSTJU

Durchführende Träger:
Brückenhaus e.V., Fachdienst Jugend Bildung 
Migration, Stiftung Tragwerk

Ziel:
Jungen Menschen mit Startschwierigkeiten in die 
Arbeitswelt Perspektiven bieten.
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JAA Modul 2

= Jugendliche in Ausbildung und Arbeit – Beratung und 
Unterstützung durch die Jugendagentur
Modul 2: Anlaufstelle Kirchheim

Durchführende Träger:
Brückenhaus e.V. und KiZ e.V.
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Chai

Beratungsstelle für Flüchtlinge mit 
Bleiberecht je nach Einzelfall: gesellschaftliche 
Teilhabe, Zugang zum Arbeitsmarkt, Berufswegplanung, 
Schaffung von Angeboten für Flüchtlinge

Gefördert durch den Europäischen Flüchtlingsfond und 
Asyl- Migrations- und Integrationsfond. 
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Chai

Ziel:
Unterstützung von Flüchtlingen bei 
abgeschlossenem Asylverfahren
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Städtenetzwerk

In Kooperation mit den Partnerstädten können 
Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderprogramms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ beantragt werden.

Ziel:
Förderung eines Austausches in Europa
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



EUROPEAN STRUCTURAL AND 

INVESTMENT FUNDS

Experience and implemented projects

President: Ing. Vladislav Stanko, MBA

Project manager: Jitka Neumannova,DiS.



Funds EU in ČR: 23,83 miliard € in period 2014-2020

In the 2007-2013 period was to cohesion policy in all Member States allocate more than 

347 miliard Eur.

Czech Republic can from these EU funds receive more than EUR 26 miliard Eur.



� OP Doprava

� OP Životní prostředí

� OP Podnikání a inovace

� OP Výzkum a vývoj pro inovace

� OP Lidské zdroje a zaměstnanost

� OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

� Integrovaný operační program

� OP Technická pomoc

� OP Transport

� OP Environment

� OP Enterprise and Innovation

� OP Research and Development for 
Innovation

� OP Human Resources and Employment

� OP Education for Competitiveness

� IntegratedOperational Programme

� OP Technical Assistance



Distribution

of funds



REALIZED PROJECTS

Partnerships 

and experience



Education

Stáže ve firmách/ Internships in companies



Education

Vzdělávání zaměstnanců / rekvalifikace

Employee education / retraining



Slaďování rodinného a pracovního života / 

Reconciling work and family life

Firemní mateřská školka / Companies kindergarten



Regionální operační programy / Regional Operational 

Programmes

Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs



Podpora podnikání / Business support

Klastr inovativních technologií



Zahraniční mise a konference / Foreign missions and 

conferences

President CS Renomé – Mise Srbsko 2015



QUESTIONS

POSITIVES

NEGATIVES   �



Thanks for your attention


