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Inovačné a kohézne póly rastu

V období rokov 2007 - 2013 bude mať Slovenská republika k dispozícii 13,571 mld. €, ktoré
môže čerpať z fondov EU. Na základe stanovenej povinnej miery spolufinancovania SR budú
tieto finančné prostriedky doplnené o národné verejné zdroje (zo štátneho rozpočtu a rozpočtov
samospráv) a súkromné zdroje, keďže miera príspevku oprávnených výdavkov z fondov EÚ
predstavuje maximálne 85 % oprávnených výdavkov. Národné priority SR v oblasti
infraštruktúry, vedomostnej ekonomiky a ľudských zdrojov sú definované v Národnom
strategickom referenčnom rámci (NSRR). Národné priority SR v oblasti poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka sú definované v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka, pričom
koordinovaná podpora vidieckych oblastí sa v tomto období bude realizovať na základe
dohodnutých demarkačných línií medzi týmito dokumentmi.
Oprávnené územia na čerpanie ŠF a KF podľa štruktúry sídiel SR
Na dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti využitia alokovaných zdrojov z fondov EÚ sa Slovenská
republika rozhodla uplatňovať princíp tematickej a územnej koncentrácie.
Na základe doterajších skúseností a očakávaného vplyvu príspevkov zo ŠF a KF na hospodársky
a sociálny rozvoj sa budú tieto príspevky realizovať koncentračným, nerozptylovým spôsobom.
V nadväznosti na identifikované regionálne disparity a existujúce faktory rozvoja stratégia NSRR
koncentruje príspevky do tých geografických území SR, v ktorých budú vplyvy príspevkov
najväčšou mierou prispievať k plneniu strategického cieľa SR v programovom období 2007 2013. Následne sa budú príspevkami vyvolané rastové efekty a zvyšovanie
konkurencieschopnosti z pólov rastu prirodzene rozširovať do menej rozvinutých území SR v ich
bližšom alebo vzdialenejšom okolí (tzv. „spread effect“) prostredníctvom vytvorenia podmienok
pre efektívnejší tok kapitálu, pracovnej sily a tovarov. Cieľom uplatňovania takejto územnej
koncentrácie je vyrovnávanie regionálnych disparít s trvalo udržateľným efektom, ktoré sa
prejaví v menej rozvinutých územiach síce s určitým časovým odstupom, ale za to s oveľa
výraznejším vplyvom.
Z hľadiska národných východísk regionálneho priemetu stratégie NSRR je dôležitý fakt, že
Slovenská republika disponuje rovnomerne rozvinutým systémom centier osídlenia, kde sa okolo
najvýznamnejších centier vytvorili polarizované a aglomerizované územia, tzv. ťažiská osídlenia.
Tieto mestá a ich aglomerácie môžu plniť úlohy tzv. „motorov rozvoja“, tzv. pólov rastu
jednotlivých území.
Póly rastu sú charakterizované prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v
urbanizovanej oblasti, vyvolávajúcimi zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v zóne
svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti
daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne.
Z pohľadu regionálneho prístupu sa bude strategický cieľ NSRR napĺňať prostredníctvom
projektov implementovaných prioritne do:
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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inovačných póloch rastu,
kohéznych póloch rastu.

Aj v prípade priorít pri ktorých sa uplatňuje princíp územnej koncentrácie, bude možné v
špecifických a odôvodnených prípadoch realizovať príspevky aj v územiach nachádzajúcich sa
mimo pólov rastu. Tento prístup bude účinne dopĺňať prioritný prístup v uplatňovaní územného
priemetu stratégie. Mimo územia pólov rastu sa budú príspevky realizovať v prípade mimoriadne
efektívnych a účinných projektov vzhľadom na ciele NSRR a príslušnej priority, ktoré nie je
možné realizovať v prioritne preferovaných územiach, predovšetkým v prípade podpory typov
aktivít špecifického charakteru, ako sú segregované a separované osady, podpora malých a
stredných podnikateľov, oblasť revitalizácie významných pamiatkových objektov v území,
cestovný ruch, resp. iné odôvodnené oblasti.
Inovačné póly rastu
Inovačné póly rastu sú tvorené centrami osídlenia národného a regionálneho významu. Centrami
osídlenia národného významu sú krajské mestá, centrami osídlenia regionálneho významu sú
mestá sídiel obvodných úradov, mestá sídiel bývalých okresných úradov a niektoré ďalšie mestá,
ktoré majú regionálny hospodársky a spoločenský význam.
Okolo najvýznamnejších centier – inovačných pólov rastu - sa v dôsledku ich atraktivity vytvorili
územia, ktoré sú jednoznačne zviazané s centrami a vytvárajú spolu určité komplexné funkčné
územia. Tieto územia sú označené ako záujmové územia inovačných pólov rastu a sú tvorené
najvýznamnejšími ťažiskami osídlenia vymedzenými v Koncepcie územného rozvoja Slovenska.
Najvýznamnejšie inovačné póly rastu a ich záujmové územia sú priestory, ktoré majú najvyšší
rozvojový potenciál, a ktoré by mali byť „motormi“ hospodárskeho a sociálneho rozvoja a mali
by v najvyššej miere zabezpečovať konkurencieschopnosť SR v medzinárodnom meradle.
Inovačné póly rastu tvorené centrami regionálneho významu by mali vo všeobecnosti plniť
predovšetkým úlohu „stabilizátorov“ regionálneho rozvoja, kde sa pomocou ich rozvoja bude
zabezpečovať aj znižovanie nežiaducich regionálnych disparít. Ich podporou a rozvojom sa tak
zabezpečí „plošná“ vybavenosť obyvateľov vyššou vybavenosťou. Inovačné póly rastu
automaticky plnia v území aj funkciu kohéznych pólov rastu.
Kohézne póly rastu
Kohézne póly rastu sú tvorené centrami osídlenia mikroregionálneho významu. Základnou
funkciou kohézneho pólu rastu je zabezpečiť komplexnú základnú vybavenosť pre obyvateľov
obce, ako aj pre obyvateľov priľahlých obcí. Tým sa vytvára predpoklad celoplošnej dobrej
dennej dostupnosti ku všetkým základným potrebám všetkých obyvateľov štátu. Kohéznymi
pólami rastu sú tie obce, pri ktorých je najlepší predpoklad vyššej efektívnosti využitia
prostriedkov vložených do rozvoja lokálnej infraštruktúry v dlhodobejších časových horizontoch.
Ide o obce, ktoré už majú vybudovanú, resp. čiastočne vybudovanú, základnú občiansku
infraštruktúru a majú predpoklad jej ďalšieho rozvoja.
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Separované a segregované osady
Osobitne je potrebné poukázať na existenciu územne nerovnomerne rozložených, sociálne a
priestorovo vylúčených rómskych komunít, ktorých najvyššia koncentrácia je zaznamenaná na
východnom Slovensku a v južných okresoch stredného Slovenska.
Po roku 1989 nastala v dôsledku ekonomickej transformácie výrazná vnútorná migrácia Rómov z
mesta na vidiek, ktorá má väčšinou sociálny charakter. Nie je podmienená vyššími pracovnými
príležitosťami na vidieku, ale pomerne drahšími životnými nákladmi v mestách. Vznikajú teda
nové osady, rozrastajú sa staré a v niektorých obciach táto migrácia znamená značný regres pre
celú rómsku komunitu. V mestách na východnom Slovensku v dôsledku toho vznikajú celé ulice
a štvrte, ktoré sú takmer výlučne osídlené Rómami. Vznikajú územne a sociálne izolované
mestské štvrte s výrazným výskytom sociálno-patologických javov, ktoré sú zdravotne
nebezpečné a v ktorých postupne zlyháva infraštruktúra.
Podľa výsledkov monitoringu 620 evidovaných rómskych osídlení vidieckeho aj mestského typu
(rok 2005), žije takmer 150 000 Rómov v podštandardných životných podmienkach v mestských
a obecných koncentráciách, osídleniach lokalizovaných na okraji mesta alebo obce (separované
osady), osídleniach, ktoré sú od mesta alebo obce priestorovo vzdialené, alebo oddelené
prírodnou alebo umelou bariérou (segregované osady).
Navrhované obce ako inovačné a kohézne póly rastu boli vybraté na základe vstupných údajov a
nasledovných kritérií:
Inovačné póly rastu
•
•
•

krajské mesto
mesto so sídlom obvodu
mesto s bývalým sídlom okresu

V SR sa v prvom návrhu vymedzilo 72 inovačných pólov rastu a bez Bratislavského kraja ich
bolo 68. Zoznam inovačných pólov rastu sa na základe požiadaviek samosprávnych krajov
doplnil a spolu sa tak vymedzilo 82 inovačných pólov rastu vrátane Bratislavského kraja a 78
inovačných pólov rastu mimo Bratislavského kraja.
Kohézne póly rastu
•

•
•
•

obce v ktorých sa súčasne nachádza matričný úrad, spoločný obecný úrad, ZŠ typu 3,
bolo bývalým strediskom osídlenia miestneho významu, je ZMOS zvažované ako sídlo
spoločného obecného úradu (spolu 92 obcí)
obce v ktorých sa nachádza ZŠ typu 3 a má viacej ako 100 žiakov (spolu 774 obcí)
obce v ktorých sa nenachádza ZŠ typu 3 ale majú strednú školu (spolu 9 obcí)
obce, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá a sú väčšie ako 1500 obyvateľov v Prešovskom a
Košickom kraji (spolu 17 obcí)
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Prienikom uvedených kritérií sa v prvom návrhu vymedzilo v SR spolu 802 kohéznych pólov
rastu vrátane Bratislavského kraja. Počet takto vymedzených kohéznych pólov rastu mimo
Bratislavského kraja bol 769 obcí. Zoznam kohéznych pólov rastu sa na základe požiadaviek
samosprávnych krajov doplnil a spolu sa tak vymedzilo 891 kohéznych pólov rastu vrátane
Bratislavského kraja a 858 kohéznych pólov rastu mimo Bratislavského kraja.
Obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území pólov rastu
•
•

obce nachádzajúce sa na území jadrového a prímestského pásma ťažísk osídlenia prvej
úrovne
obce nachádzajúce sa na území ťažísk osídlenia druhej úrovne

Celkovo zoznam vymedzil 415 obcí v SR, ktoré ležia v záujmovom území inovačných pólov
rastu a ktoré nie sú ani inovačnými ani kohéznymi pólmi rastu. Mimo Bratislavského kraja bolo
vymedzených 393 ležiacich v záujmovom území inovačných pólov rastu. Kohéznych pólov rastu
ležiacich v záujmovom území inovačných pólov rastu je spolu 207 (mimo Bratislavského kraja).
Spolu tak v záujmových územiach inovačných pólov rastu leží 600 obcí (mimo Bratislavského
kraja).
Obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu Počet obcí,
ktoré nie sú ani inovačnými ani kohéznymi pólmi rastu a ani neležia v záujmovom území
inovačných pólov rastu je 1503.
Súhrnný prehľad
Číselný prehľad počtu a podielu obyvateľov a obcí podľa zaradenia do štruktúry sídiel za
Slovenskú republiku uvádza nasledujúca tabuľka:
Slovenská republika spolu

Počet obyvateľov v
roku 2004

Počet
obcí

inovačné póly rastu

82

2 642 677

kohézne póly rastu

891

1 819 978

inovačné a kohézne póly rastu spolu

973

4 462 655

obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území
inovačných pólov rastu

415

266 413

obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmového územia
inovačných pólov rastu

1 503

655 754

inovačné a kohézne póly rastu spolu

2 891

5 384 822
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Regionálny operačný program

Globálny cieľ ROP je sformulovaný nasledovne:
Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch
Globálny cieľ ROP je napĺňaný prostredníctvom dosahovania špecifických cieľov, ktorých
napĺňanie je merateľné na úrovni prioritných osí. Špecifické ciele ROP sú určené nasledovne:
•Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania
•Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti
•Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
•Posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev
•Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov
Efektívne riadenie a implementácia ROP
Alokácia z ERDF na ROP v programovom období 2007-2013 je: 1,445 mld. EUR

Prioritné osi:
1. Infraštruktúra vzdelávania
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
4. Regenerácia sídiel
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
6. Technická pomoc

1. Infraštruktúra vzdelávania
Oprávnené aktivity:
⇒ rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
⇒ obstaranie ich vybavenia v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie
a modernizáciu
Kritériá oprávnenosti:
⇒ miestom realizácie projektu sú inovačné a kohézne póly rastu
⇒ trvalo udržateľné zariadenia (súlad s miestnymi a regionálnymi stratégiami zameranými
⇒ na racionalizáciu siete zariadení, veľkostné a ekonomické kritériá)
Oprávnení prijímatelia
⇒ verejný a súkromný sektor
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 1:

Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Budovanie a rozvoj
školskej infraštruktúry

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1: Rozvoj
ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
života obyvateľov
Priorita 1.2: Zvýšenie
kvality materiálnotechnických
podmienok škôl a
školských
zariadení

Znižovanie energetickej
náročnosti budov

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských
zdrojov a zvyšovanie
kvality obyvateľstva
Priorita 1.1:
Vzdelávanie

(prioritná os nie je členená
na opatrenia)

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita1
Rozvoj ľudských zdrojov (aktívnej
politiky zamestnanosti, rovnosti
príležitostí a vzdelanostnej úrovne)

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.2.
Budovanie lokálnej infraštruktúry
Podopatrenie 4.2.1.
Budovanie a rozvoj občianskej
infraštruktúry

www.tett.sk
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2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Oprávnené aktivity:
⇒ rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
⇒ budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
⇒ obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu,
rozširovanie, modernizáciu, prípadne budovanie
Kritériá oprávnenosti:
⇒ miestom realizácie projektu sú prioritne inovačné a kohézne póly rastu, v prípade
budovania nových zariadení výlučne obce s počtom obyvateľov nad 5000
⇒ trvalo udržateľné zariadenia (súlad s miestnymi a regionálnymi stratégiami, veľkostné a
ekonomické kritériá)
⇒ trend využiť doplnkové zdroje z ERDF na podporu zariadení s predpokladom trvalej
udržateľnosti a zároveň zabezpečenia kvalitatívnych štandardov pre klientov
Oprávnení prijímatelia
⇒ verejný a súkromný sektor
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Prioritná os 2:

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Rómske komunitné
centrum

(prioritná os nie je členená
na opatrenia)

Domov dôchodcov
(dokončenie)

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských
zdrojov a zvyšovanie
kvality života
obyvateľov
Priorita 1.35.
Zvyšovanie funkčnosti
rómskych organizácií
Priorita 1.38.
Vytvorenie
udržateľnej
a efektívnej
inštitucionálnej siete
k riešeniu
marginalizovaných
rómskych komunít
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských
zdrojov a zvyšovanie
kvality obyvateľstva
Priorita 1.3:
Systém sociálnych
služieb

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.2.
Budovanie lokálnej infraštruktúry
Podopatrenie 4.2.3.
Budovanie a rozvoj inštitucionálnej
infraštruktúry v oblasti regionálnej
politiky

1 500

75

2008

60

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.2.
Budovanie lokálnej infraštruktúry
Podopatrenie 4.2.3.
Zlepšenie kvality služieb pre občanov

15 000

750

2011

600

www.tett.sk
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3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
3.1: Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a
revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových objektov v území
Oprávnené aktivity:
⇒ rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
⇒ obstaranie ich vybavenia v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu
⇒ obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok
vo vlastníctve samospráv, ktoré sú z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva majú
potenciál byť využité v kultúrnopoznávacom cestovnom ruchu
⇒ podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry priľahlej k strediskám cestovného ruchu
s celoročným využitím v územiach s medzinárodným a národným významom
a v územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
⇒ podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni
⇒ podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne
využitie kultúrneho a prírodného potenciálu
Kritériá oprávnenosti:
⇒ miestom realizácie projektu sú inovačné a kohézne póly rastu, v prípade knižníc výlučne
inovačné póly rastu
Oprávnení prijímatelia :
⇒ verejný sektor
3.2: Podpora a rozvoj infraštruktúry CR
Oprávnené aktivity:
Investičné aktivity:
⇒ podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej ku komplexným strediskám
cestovného ruchu s celoročným využitím v územiach zadefinovaných ako územia s
medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako
príslušný región
⇒ vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií (TIK) v územiach
zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným významom a územiach
v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
Neinvestičné aktivity:
⇒ podpora doplnkových aktivít zameraných na propagáciu regiónov a stredísk cestovného
ruchu
⇒ podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov
⇒ podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne
využitie prírodného a kultúrneho potenciálu
Kritériá oprávnenosti:
⇒ územia identifikované v „Novej stratégii cestovného ruchu do roku 2013“ ako územia
medzinárodného a národného významu a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný
región (schválené vládou SR v máji 2007)
Oprávnení prijímatelia:
⇒ regionálne a miestne samosprávy
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

www.tett.sk
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 3:

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Zmena účelu
využívania kultúrnych
objektov

(prioritná os nie je členená
na opatrenia)

„Vybudovanie
rekreačnej zóny mesta:
1. športovo rekreačné
centrum: a).plaváreň,
b.)športové ihriská,
c.)turistická ubytovňa
2. Stredisko
enviromentálnej
výchovy: Mini ZOO,
botanická záhrada,
revitalizácia
a stavebná obnova
mestského parku“

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.2:
Rozvoj trvalo
udržateľného
cestovného ruchu s
akcentom na kvalitu
služieb

Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

6 000

300

2008

240

50 000

2 500

2013

2000

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

www.tett.sk
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 3:

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Budovanie imidžu
mesta na základe
histórie mesta (hrad),
polohy mesta (blízkosť
maďarskej hranice),
využitia prírodných
zdrojov (CHKO Cerová
vrchovina)

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)
Inštalácia medzinárodne
uznávaných turistických
značení atraktivít
cestovného ruchu
(kultúrne, technické,
historické pamiatky a
prírodné atraktivity)

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.4:
Budovanie atrakcií,
animácia a reanimácia
existujúcich zariadení

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.4:
Budovanie atrakcií,
animácia a reanimácia
existujúcich zariadení

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

www.tett.sk

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

2 000

100

800

40

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu
Program rozvoja turistiky
Program č. 1:
Obnova obcí, rozvoj infraštruktúry
Opatrenie 1.2.:
Pobyt napomáhajúce turistické
infraštruktúry

Realizácia

2011

80

2012

32
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 3:

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Marketingový plán
Geoparku

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.2:
Rozvoj trvalo
udržateľného
cestovného ruchu s
akcentom na kvalitu
služieb

Prezentácie kultúrnych
aktivít (kultúrne
podujatia, festivaly,
prezentácia národného
folklóru, zvykov a
tradícií, kongresov a
sympózií)

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.4:
Budovanie atrakcií,
animácia a reanimácia
existujúcich atrakcií

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Program rozvoja turistiky
Program č. 3:
Komplexný marketingový program
PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

www.tett.sk

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

800

40

2008

1 500

75

2008

32

60
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 3:

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)

Rozvoj hradného múzea
v Bebekovej veži
Zabezpečovacie práce –
hrad
Rekonštrukcia a
modernizácia
kultúrnych a
historických objektov
regenerácia podhradia –
vytvorenie kultúrnospoločenského centra
v historickom jadre
mesta Fiľakovo,
(knižnica, dvor
remesiel, rekonštrukcia
MsKS, oporný múr
terénne a sadové úpravy
nádvoria a prepojenie
hradného areálu
s nádvorím NTIC
a MsKs)“

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch

Priorita 3.1:
Využitie a ochrana
kultúrneho dedičstva a
zvýšenie identity
prostredia

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

www.tett.sk

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

1 000

50

2012

40

6000

300

2009

240

38 000

1 900

2008

358
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4. Regenerácia sídiel
4.1 Regenerácia sídiel
Oprávnené aktivity:
⇒ obnova a čiastočné budovanie sídiel hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne
dopytovo orientovaných projektov, realizovaných v centrách obcí, resp. v centrách častí
obcí identifikovaných ako kohézne a inovatívne póly rastu, vrátane ťažísk osídlenia
zamerané na:
⇒ realizácia integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných mestských oblastiach
postihnutých alebo ohrozených fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, vrátane
obnovy bytových domov
⇒ obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovanými
a separovanými rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
⇒ príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3
Kritériá oprávnenosti:
⇒ výlučne inovačné a kohézne póly rastu (výnimky v súvislosti s podporou obcí so
segregovanými a separovanými rómskymi osadami)
⇒ pre neinvestičné projekty na podporu rozvojových dokumentov sa princíp územnej
koncentrácie neuplatňuje
Oprávnení prijímatelia
⇒ obec, obec + partnerská obec
⇒ pre neinvestičné projekty VÚC
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Oprávnené aktivity:
⇒ rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
⇒ obstaranie ich vybavenia v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu
Kritériá oprávnenosti:
⇒ všetky výjazdové pracoviská Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a metodikou MV
SR vybrané obecné hasičské zbory v záujme zabezpečenie dojazdu profesionálnych
jednotiek do 15 minút na celom území SR (v prípade ROP bez BSK)
Oprávnení prijímatelia
⇒ Hasičský a záchranný zbor
⇒ vybrané obecné hasičské zbory určené metodikou MV SR
⇒ horské záchranné služby

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

www.tett.sk
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 4:

Regenerácia sídiel

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Oprava miestnych
komunikácií a
chodníkov

Budovanie parkovísk
v meste, prístupových
ciest a inžinierskych
sietí

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)
Výstavba cyklistických
chodníkov

Mestská infraštruktúra:
rekonštrukcia vodovodu

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 4:
Doprava
Priorita 4.1:
Modernizácia a rozvoj
cestnej infraštruktúry

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej
a environmentálnej infraštruktúry

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.2:
Rozvoj trvalo
udržateľného
cestovného ruchu s
akcentom na kvalitu
služieb
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.1:
Integrovaná ochrana a
racionálne využívanie
vôd

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry

www.tett.sk

Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

40 000

800

2008

1 600

1 000

50

2009

40

20 000

1 000

2010

800

20 000

0

2011

0
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Prioritná os 4:

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Regenerácia sídiel

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Rekonštrukcia a
rozšírenie kanalizácie,
intenzifikácia a
rozšírenie ČOV,
vybudovanie malého
ČOV v lokalite za
potokom Belina
(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)

Rekonštrukcia
autobusovej stanice

Vytvorenie námestia
Koháryho

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.1:
Integrovaná ochrana a
racionálne využívanie
vôd
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 7:
Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rozvoj
vidieka
Priorita 7.3:
Zvyšovanie kvality
života na vidieku a
diverzifikácia
vidieckeho
hospodárstva

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

150 000

0

2008

0

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry

3 000

150

2010

120

Stratégia rozvoja mesta a program
operatívneho rozvoja mesta
Priorita 1.
Rehabilitácia podhradnej časti mesta

3 500

175

2008

140

www.tett.sk
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 4:

Regenerácia sídiel

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Vytvorenie námestia
pred radnicou
a námestia Padlých
hrdinov

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)

Revitalizácia mestského
parku, stredisko
environmentálnej
výchovy

Budovanie a
rekonštrukcia detských
ihrísk

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Stratégia rozvoja mesta a program
operatívneho rozvoja mesta
Priorita 1.
Rehabilitácia podhradnej časti mesta
Stratégia rozvoja mesta a program
operatívneho rozvoja mesta
Priorita 1.
Rehabilitácia podhradnej časti mesta
PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry

Vybudovanie trhoviska

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 7:
Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rozvoj
vidieka
Priorita 7.3:
Zvyšovanie kvality
života na vidieku a
diverzifikácia
vidieckeho
hospodárstva

Výška kofinancovania
mesta

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 3.1.
Rekonštrukcia infraštruktúry
cestovného ruchu

www.tett.sk

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

4 000

200

2009

389,5

3 000

150

2010

120

12 000

600

2012

1 200

1500

75

2009

150
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5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Oprávnené aktivity:
⇒ rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane dopravných
subsystémov
⇒ výnimočne aj budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane dopravných
subsystémov
⇒ dopravné subsystémy súvisiace s bezpečnosťou, priepustnosťou, vplyvmi na životné
prostredie
Kritériá oprávnenosti:
⇒ zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v zlom alebo
nevyhovujúcom stave a zabezpečujú dopravnú obslužnosť obcí v území do pólov rastu
⇒ zvýšenie dostupnosti k vyššej občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí mimo pólov
rastu
⇒ vytváranie podmienok pre zlepšenie mobility za prácou
Oprávnení prijímatelia
⇒ VÚC

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 5:

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenia OP

(prioritná os sa ne člení na
opatrenia)

Navrhované projekty
mesta

Vybudovanie malého
obchvatu cesty II/571

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
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PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 5:
Doprava
Priorita 4.1:
Modernizácia a rozvoj
cestnej infraštruktúry

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej
a environmentálnej infraštruktúry
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mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

40 000

0

2013

0
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Finančný plán ROP
Štrukturálne fondy
ERDF (1)
2007
205 515 550
2008
199 983 511
2009
192 452 432
2010
177 546 535
2011
191 179 553
2012
210 935 525
2013
267 386 894
Celkom 2007-2013
1 445 000 000

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Kohézne fondy
(2)
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkom (3)=(1)-(2)
205 515 550
199 983 511
192 452 432
177 546 535
191 179 553
210 935 525
267 386 894
1 445 000 000
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Operačný program Doprava

Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom
rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej osobnej dopravy.
Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich
vzájomného prepojenia, a v synergii s cieľmi ostatných operačných programov aj k znižovaniu
regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu
konkurencieschopnosti SR. V tomto kontexte sa OP Doprava primárne zameriava na výstavbu a
modernizáciu dopravnej infraštruktúry SR a jej integráciu do európskeho dopravného systému a
zabezpečí prepojenie hlavných sídelných útvarov s cieľom odstraňovať regionálne disparity v
menej rozvinutých regiónoch SR pri zachovaní princípu trvalo udržateľnej mobility. Paralelne
tiež predstavuje prostriedok na postupné odstraňovanie neuspokojivých parametrov dopravnej
infraštruktúry v regiónoch a naliehavých otázok bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality dopravy.
Svojím zameraním sa operačný program v oblasti budovania a modernizácie cestnej
infraštruktúry dopĺňa s prioritnou osou posilnenie vybavenosti územia v Regionálnom operačnom
programe, v ktorej rámci bude podporovaná oblasť ciest 2. až 3. triedy, čo vytvára predpoklady
na synergický efekt v rámci rozvoja cestnej siete. Hoci operačný program nie je priamo určený na
podporu podnikateľskej sféry, svojím zameraním prispeje k stimulácii vnútorných zdrojov
regiónov na rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň
zvýši atraktivitu regiónov pre zahraničné investície, čím prispeje k napĺňaniu priorít Národného
programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.
Finančný príspevok ES na tento operačný program je 3 206 904 595 EUR.
Operačný program Doprava bol schválený EK dňa 13.09.2007.
Prioritné osi OP spolufinancované z Kohézneho
fondu

Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi

Prioritná os 1
Železničná infraštruktúra

Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN-T + ostatné
trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond)

Prioritná os 2
Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Výstavba diaľnic (TEN-T)

Prioritná os 3
Infraštruktúra intermodálnej prepravy

Výstavba
siete
základných
intermodálnej prepravy

Prioritná os 4
Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie
integrovaných dopravných systémov v mestách Bratislava
a Košice

Prioritné osi OP spolufinancované z ERDF

Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi

Prioritná os 5
Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

Výstavba rýchlostných ciest
Modernizácia a výstavba ciest I. triedy

Prioritná os 6
Železničná verejná osobná doprava

Rozvoj verejnej železničnej osobnej dopravy

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

verejných

www.tett.sk

terminálov

Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti

Prioritná os 7
Technická pomoc

25

Podpora riadenia, monitorovania, hodnotenia a publicity OPD

1 Železničná infraštruktúra
Modernizácia infraštruktúry železničnej dopravy realizáciou aktivít zabezpečí:






interoperabilitu modernizovaných, pripravovaných a realizovaných nových traťových úsekov
transeurópskej siete TEN-T,
dosiahnutie minimálnych štandardov definovaných v dohodách AGC a AGTC, ako napr.
zvýšenie traťovej rýchlosti konvenčných železničných tratí do 160 km/h (s možnosťou
prevádzky rýchlosťou do 200 km/h u vlakových súprav s výkyvnými skriňami) a pri
vybraných nákladných vlakoch do 120 km/h s elektrifikovanou prevádzkou,
zvýšenie kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti a efektívnosti prevádzky,
podpora mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou schopnosťou
orientácie.

2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)
Výstavba diaľnic
3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy
V rámci modernizácie a dobudovania infraštruktúry intermodálnej prepravy v nasledujúcom
programovom období rokov 2007 – 2013 bude prioritou:
a)

vybudovanie siete verejných terminálov intermodálnej prepravy, ktoré budú spĺňať parametre
stanovené Dohodou AGTC vrátane kvalitného železničného a cestného napojenia na základnú
dopravnú sieť,

b)

zabezpečenie technologického a informačného prepojenia terminálov intermodálnej prepravy
s logistickými centrami.

4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
Hlavné oblasti intervencií v rámci prioritnej osi:
a)
b)
c)
d)

prepojenie železničných koridorov na území mesta Bratislavy,
podpora výstavby infraštruktúry pre integrované dopravné systémy koľajovej osobnej
dopravy,
podpora mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou schopnosťou
orientácie,
podpora mestskej, prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy.

5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
Hlavné oblasti intervencií v rámci prioritnej osi:
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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výstavba rýchlostných ciest,
výstavba a modernizácia ciest I. triedy,
inteligentné dopravné systémy.

6 Železničná verejná osobná doprava
Hlavné oblasti intervencií v rámci prioritnej osi:
a)
b)
c)
d)

obnova železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú, regionálnu a medziregionálnu
dopravu na elektrifikovaných tratiach,
obnova železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú, regionálnu a medziregionálnu
dopravu na neelektrifikovaných tratiach,
odstraňovanie bariér mobility osôb so zníženou pohyblivosťou a obmedzenou schopnosťou
orientácie,
podpora prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy.

7 – Technická pomoc
Uvedené aktivity budú napĺňané prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
−
−
−
−
−
−

Vypracovanie, resp. aktualizáciu existujúcich strategických dokumentov rezortu pre rozvoj
jednotlivých druhov dopravy (pozri kapitola 7.2.5),
Technické zabezpečenie programovania, prípravu projektov, riadenia, implementácie,
hodnotenia a monitorovania, kontroly a auditu (technické zabezpečenie a vybavenie, posudky,
štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérová podpora, audit, kontrola a pod.),
Mzdové zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na programovaní, riadení, implementácii,
hodnotení, monitorovaní, kontrole a audite OPD,
IT monitorovacie systémy,
Informačné aktivity, publicita,
Príprava ďalšieho programového obdobia.

IT monitorovací systém pre ŠF a KF
IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ďalej len „ITMS“) je centrálny informačný systém, ktorý slúži
na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom
riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Skladá sa z dvoch, paralelne pracujúcich subsystémov pre
programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013. Subsystémy pre dve programové obdobia úzko
spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú evidenciu objektov.
ITMS využívajú všetky operačné programy v rovnakej miere. Spoločný monitorovací systém má za
úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, riadenia a finančného riadenia
programov financovaných zo ŠF a KF.
Systém je delený na tri hlavné časti:
1. neverejná časť ITMS zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu
a audit v prepojení na účtovný systém ISUF a cez neho so štátnou pokladnicou
a rozpočtovým informačným systémom;
2. výstupná časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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3. verejná časť zabezpečuje komunikáciu s prijímateľmi, informačným systémom Európskej
komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej
spolupráce.
Oprávnenými užívateľmi verejnej časti ITMS systému môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty,
ktoré majú možnosť predložiť žiadosť o príspevok z fondov. Komunikácia žiadateľov/prijímateľov
s verejnou časťou ITMS je zabezpečená využitím SSL protokolu. CKO vypracuje príručku pre
prijímateľov na užívanie verejnej časti ITMS. Žiadateľom/prijímateľom príspevku z fondov bude cez
verejnú časť ITMS umožnené:




elektronické podanie a príjem žiadostí o príspevok z fondov EÚ;
získanie prehľadne usporiadaných informácií o stave procesov svojich projektov, vrátane
žiadostí o platby /refundáciu nákladov;
ďalšie možnosti (aktualizácia údajov o prijímateľovi, elektronický príjem žiadosti o platbu,
elektronický príjem monitorovacích hárkov).

ITMS a procesy komunikácie prijímateľov o príspevok z fondov na úrovni projektu sú nasledovné:





zriadenie konta, podpísanie dohody o užívaní medzi RO a prijímateľom príspevku z fondov,
aktivovanie konta;
zadávanie údajov do elektronických formulárov a ich prenesenie do verejnej časti ITMS,
zaslanie overenej papierovej formy formulára prijímateľom správcovi a užívateľovi
neverejnej časti ITMS;
overenie súladu informácií elektronickej a papierovej formy formulára užívateľom
neverejnej časti ITMS;
ďalšie spracovanie žiadostí po vykonaní kontroly a opravy prípadných nesúladov
elektronickej a papierovej formy.

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Operačný program Životné prostredie

Globálny cieľ OP je sformulovaný nasledovne:

Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom
dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a
posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja
Špecifické ciele OP sú určené nasledovne:
Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním
a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami
Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých
vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ
a SR
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a
SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov
na zdravie ľudí a ekosystémy
Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR
v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
Alokácia z ERDF na OP Životné prostredie v programovom období 2007-2013 je: 2,117 mld.
EUR.
Prioritné osi:
1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
2. Ochrana pred povodňami
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
4. Odpadové hospodárstvo
5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
6. Technická pomoc
1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
Oprávnené aktivity:
• výstavba obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej
kanalizácie
• budovanie resp. zvyšovanie využiteľnosti kapacity vodárenských zdrojov a nadradených
vodárenských systémov,
• rekonštrukcie vodovodných sietí, už existujúcich objektov a zariadení budú v rámci vyššie
uvedených aktivít podporované iba za predpokladu, že sa zvýši ich kapacita za účelom reálneho
napojenia nových odberateľov pitnej vody, a to len v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému
zvýšeniu
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
• výstavba stokových sietí a výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd s odstraňovaním
nutrientov
• výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je vybudovaná stoková sieť v
aglomeráciách do 2.000 EO
• výstavba stokovej siete v aglomeráciách do 2.000 EO v prípade projektov zameraných na
realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím a smerujú k
zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo
ohrozené ich využívanie
• rekonštrukcie stokových sietí, objektov a zariadení ČOV budú v rámci vyššie uvedených aktivít
podporované iba za predpokladu, že sa zvýši ich kapacita za účelom reálneho napojenia nových
producentov odpadových vôd a to len v rozsahu k uvedenému zvýšeniu, a budú súčasne
zabezpečovať napĺňanie záväzkov zo zmluvy o pristúpení SR k EÚ.
Napĺňanie operačných cieľov 1 a 2 je možné riešiť aj kombinovanými projektmi na realizáciu
aktivít zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd, čím sa dosiahne efektívnejšie nakladanie s finančnými zdrojmi
1.3. Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných
vôd
• monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• rekonštrukcia monitorovacej siete stavu podzemných vôd

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 1:

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenia OP
Navrhované projekty
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Rekonštrukcia
vodovodu

Zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou z verejných
vodovodov

Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR
voči EÚ

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Rekonštrukcia a
rozšírenie kanalizácie,
intenzifikácia a
rozšírenie ČOV,
vybudovanie malého
ČOV a kanalizačnej
siete v lokalite za
potokom Belina
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PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.1:
Integrovaná ochrana
a racionálne
využívanie vôd

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

20 000

0
Projekt
realizovaný
Stredosloven
skou
vodárenskou
spoločnosťou

2010

0

150 000

0
Projekt
realizovaný
Stredosloven
skou
vodárenskou
spoločnosťou

2009

0

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry
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2. Ochrana pred povodňami
2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Oprávnené aktivity:
• preventívne opatrenia na ochranu územia SR pred povodňami
• opatrenia vyplývajúce z pripravovanej smernice Európskeho
parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík
2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
• dobudovanie a prevádzku Povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS)

3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
3.1. Ochrana ovzdušia
• znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých
znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOx, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH
• zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich
osobitnú ochranu ovzdušia
• riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odbornú podporu monitorovania emisií a kvality
ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému
(NEIS)
3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien,, vrátane podpory obnoviteľných
zdrojov energie
• znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich
látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech
využívania obnoviteľných zdrojov
• skvalitňovanie inventarizácie a projekcií emisií a propagácia ich redukcie.
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 3:

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Opatrenia OP

3.2. Minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien,,
vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov
energie

Navrhované projekty
mesta

Prestavba kotolní na
alternatívny zdroj
vykurovania
biomasou

Využitie
alternatívnych
zdrojov energie pri
vykurovaní
mestských objektov
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Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.3:
Ochrana ovzdušia,
ozónovej vrstvy
a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien
vrátane podpory
obnoviteľných
zdrojov energie

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 2
Ekonomický rozvoj s využitím
domácich zdrojov
Opatrenie 2.2.
Budovanie a rekonštrukcia
infraštruktúry a podpora
inovácií a výskumu
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Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

55 000

0
Doporučená
realizácia
investorom

2010

0
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0
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investorom

2011
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4. Odpadové hospodárstvo
4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
• zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho
odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
• dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho dopadu a zmesového komunálneho
odpadu
4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
• úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne
vhodným zneškodnením
• zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej a termickej úpravy
• zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov
dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
• podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov
4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
• znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných
východísk
• nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom ich
zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom
4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
• monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
• sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží
• dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
• uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 4:

Odpadové hospodárstvo

Opatrenia OP

4.1. Podpora aktivít
v oblasti separovaného
zberu

4.2. Podpora aktivít na
zhodnocovanie odpadov

Navrhované projekty
mesta

Reorganizácia
odpadového
hospodárstva

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.4:
Odpadové
hospodárstvo

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej
a environmentálnej infraštruktúry

Dobudovanie
kompostárne

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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mesta
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5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia krajiny
5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a
realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a
programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie
monitoringu druhov a biotopov
• vypracovanie dokumentov starostlivosti
• realizácia dokumentov starostlivosti
• monitoring druhov a biotopov
5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja
zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom
plnenia národných a medzinárodných záväzkov
• posilnenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny (budovy a zariadenia inštitúcií ochrany
prírody a krajiny, informačné strediská, náučné chodníky a náučné lokality, vrátane
sprístupňovania jaskýň, vstupné areály jaskýň, expozície a iné formy propagácie, technická
infraštruktúra, vrátane zavedenia monitorovacích a informačných systémov)
5..3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia
spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
• príprava a vydávanie publikácií a ďalších foriem informovanosti verejnosti
• semináre a odborné podujatia

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 5:

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenia OP

5.1. Zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov
a druhov prostredníctvom
vypracovania a realizácie
programov starostlivosti o
chránené územia vrátane
území NATURA 2000 a
programov záchrany pre
kriticky ohrozené druhy
rastlín, živočíchov a území
vrátane realizácie
monitoringu druhov a
biotopov
5.3. Zlepšenie
informovanosti a
environmentálneho
povedomia verejnosti,
vrátane posilnenia
spolupráce a komunikácie
so zainteresovanými
skupinami

Navrhované projekty
mesta

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Program miestnych
biokoridorov a
biocentier

Environmentálna
výchova - zvyšovanie
environmentálneho
povedomia občanov

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 6:
Životné prostredie
Priorita 6.5:
Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia
a krajiny

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.1.
Modernizácia dopravnej a
environmentálnej infraštruktúry

Výstavba zelených
centier
Revitalizácia
mestského parku
a potoka Belina,
vybudovanie
strediska
environmentálnej
výchovy
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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mesta
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Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk
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Finančný plán OP Životné prostredie
Prioritná os

EÚ zdroje/fond

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celkom

915 643 065/KF
120 000 000/KF
180 000 000/ERDF
485 000 000/KF
50 756 935/ERDF
48 600 000/KF
1 800 000 000

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Národné
Celkom
zdroje
161 584 071 1 077 227 136
21 176 471
141 176 471
31 764 706
211 764 706
85 588 235
507 588 235
8 957 106
59 714 041
8 576 470
57 176 470
317 647 059 2 117 647 059
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Operačný program Informatizácia spoločnosti

Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako
prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu
cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného
ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“. Finančné
prostriedky poskytnuté na modernizáciu verejnej správy prostredníctvom informačných a
komunikačných technológií (IKT) budú koncentrované plošne do všetkých organizácií verejnej
správy a budú poskytovať priame výstupy vo forme podporených služieb používateľom na celom
území SR. Ak má byť dosiahnutá funkčnosť rozvoja eGovernmentu a maximálna efektívnosť a
účinnosť ŠF v tejto oblasti, musia byť intervencie implementované v celej organizačnej štruktúre
verejnej správy bez ohľadu na to, v ktorých lokalitách sa tieto inštitúcie nachádzajú, alebo aké
funkcie plnia. V opačnom prípade by bol rozvoj eGovernmentu nefunkčný a SR by v dohľadnom
horizonte nedosiahla úroveň informatizácie porovnateľnú s vyspelými krajinami EÚ.
Finančný príspevok ES na tento operačný program je 993 095 405 EUR.
Operačný program Informatizácia spoločnosti bol schválený EK dňa 17.09.2007.

1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“
Špecifický cieľ prioritnej osi: Moderná verejná správa
1.1.: Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni
Rámcové aktivity:
•rozvoj infraštruktúry informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni vytvorenie
a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov verejnej správy
v súlade so štandardami pre IS VS
•implementácia a vývoj informačných systémov verejnej správy na centrálnej úrovni, tak aby
boli efektívne, interoperabilné, bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry IS
VS.
•zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na centrálnej úrovni
•vypracovanie a implementácia konceptu elektronických služieb poskytovaných verejnou
správou spoločne so zefektívnením procesov prebiehajúcich vo verejnej správe, ktoré vyplývajú
z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov
eGovernmentu
•zavádzanie základných služieb eGovernmentu, v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej
mape zavádzania elektronických služieb verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými
princípmi eGovernmentu
•zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade
s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli efektívne,
užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu
1.2.: Elektronizácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni
Rámcové aktivity
•rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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•vypracovanie a udržateľný rozvoj konceptu integrovanej architektúry informačných systémov
samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných systémov verejnej
správy a štandardami IS VS
•implementácia a vývoj informačných systémov samosprávy tak, aby boli efektívne,
interoperabilné, bezpečné a v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačných
systémov verejnej správy
•zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy
•zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom
elektronických služieb poskytovaných verejnou správou a prebiehali spoločne so zefektívnením
procesov prebiehajúcich na úrovni samospráv, ktoré vyplývajú z nových možností
elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu
•budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest
•vypracovanie konceptu budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest
•budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo
čiastočne elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste.
Súčasťou realizácie podporovaných typov aktivít budú v rámci krížového financovania
podporované aktivity v oblasti zvyšovania kvality ľudských zdrojov, vzdelávania a zvyšovania
digitálnych zručností, ktoré budú nevyhnutné a priamo súvisieť s podporovanými riešeniami
v rámci opatrení 1.1 a 1.2.
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Prioritná os 1:

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Zavedenie
eGovernmentu
Elektronizácia verejnej
správy na regionálnej a
miestnej úrovni
Digitalizácia
nehnuteľností a
inžinierskych sietí v
meste (GIS)

Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmovému
internetu

Budovanie
metropolitnej
informačnej siete

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 5:
Informačná
spoločnosť
Priorita 5.2:
Efektívna
elektronizácia verejnej
správy

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk
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Priorita č. 4
Modernizácia základnej infraštruktúry
Opatrenie 4.2.
Budovanie lokálnej infraštruktúry

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 5:
Informačná
spoločnosť
Priorita 5.2:
Široká dostupnosť
rýchleho internetu

Podopatrenie 4.2.2.
Budovanie a rozvoj informačnej
spoločnosti
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2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Špecifický cieľ prioritnej osi: Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia
poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a
fondových inštitúcií na národnej úrovni
2.1.: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a
fondových inštitúcií
Rámcové aktivity:
•podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania
obsahu
•elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a
softwarom, sieťami a IKT technológiami),
•nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.)
•dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných
zručností a elektronizácia týchto poznatkov;
•zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov
•zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti
kultúry
•zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných podmienok
(klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov
a podobných chránených fondov) pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej
s digitalizáciou
•realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosičov
informácií v pamäťových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou
•zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a
preparátorských pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a
špecializovaných fondov (knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informačnokomunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu
•obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni
a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou
a informačno-komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu
•informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkčných kultúrnych a informačných centier
•vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s
ich informačným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu učebných
osnov 7a vzdelávania
•podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a
fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom,
vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským
sektorom a verejnosťou
•výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného
významu – inovácia a prezentácia obsahu
•vybudovanie siete výskumných, dokumentačných a interpretačných centier rómskej kultúry
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•podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve
Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informačných a odborných aktivít súvisiacich
s realizáciou opatrenia
•
2.2.: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie
digitálnych dát
Rámcové aktivity
•vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizačných pracovísk
pamäťových a fondových inštitúcií
•záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting,
webarchiving
•podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva včítane
digitalizovanie záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
•digitálna rekonštrukcia filmových materiálov
•digitálna rekonštrukcia audio a audiovizuálnych záznamov,
•podpora manažmentu digitálneho obsahu
•systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými
inštitúciami na internete
3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Špecifický cieľ prioritnej osi: vysoká penetrácia širokopásmového internetu
3.1.: Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového
prístupu
Rámcové aktivity:
•zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu
systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentu
•rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre
komerčných prevádzkovateľov
•rozvoj prístupových širokopásmových sietí – metalických a bezdrôtových
•rozvoj metropolitných optických sietí
•rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx
3.2.: Stimulovanie dopytu po širokopásmovom prístupe
Rámcové aktivity
•podpora vytvárania užitočného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po internete
a elektronických službách
•vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu
k používaniu internetu a elektronických služieb (realizované v rámci krížového financovania)
•marketingové, integračné a organizačné aktivity zamerané na zvyšovanie dostupnosti
elektronických služieb a inklúzie IKT
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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4 Technická pomoc
Špecifický cieľ prioritnej osi: vysoká efektívnosť a účinnosť intervencií OP IS
4.1: Technická pomoc pre RO OP IS
Rámcové aktivity
•Zabezpečenie administratívnych kapacít a riadenie kvality procesov RO OP IS
•Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OP IS a horizontálnej priority Informatizácia
spoločnosti
•Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
•IT podpora procesom riadenia RO OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti
•Propagácia a informovanie verejnosti
4.2: Technická pomoc pre SORO OP IS
Rámcové aktivity:
•Zabezpečenie administratívnych kapacít SORO OP IS, riadenie kvality procesov
programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OP IS a horizontálnej priority
Informatizácia spoločnosti
•Zriadenie a udržateľný rozvoj implementačných štruktúr pre projekty Informatizácie
•Vypracovávanie štandardov a metodických pokynov pre projekty OP IS a projekty,
implementované v rámci horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti
•Posudzovanie zhody navrhovaných riešení so štandardami a metodickými pokynmi ISVS
•Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, technických a ekonomických analýz, súvisiace
s implementáciou projektov OP IS a projektov implementovaných v rámci horizontálnej priority
Informatizácia spoločnosti, ktoré sú podmienkou implementácie všetkých projektov
informatizácie
•Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OP IS a horizontálnej priority Informatizácia
spoločnosti
•Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
•IT podpora procesom riadenia OP IS a horizontálnej priority Informatizácia spoločnosti
•Propagácia a informovanie verejnosti
•Multiprojektové riadenie a riadenie národných projektov OP IS
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Operačný program Zdravotníctvo

Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva
Sprostredkovateľský orgán: Vyššie územné celky
Alokované finančné prostriedky: 250 mil. EUR

1: Modernizácia zdravotníckeho systému
Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily
prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory
zdravia sú priority OP Zdravotníctvo. Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s
OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých
prioritných osí. Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie, a tým zvyšovania
pracovnej sily na pracovnom trhu bude OP Zdravotníctvo prispievať k realizácii priorít
Národného programu reforiem predovšetkým v oblasti zamestnanosti.
1.1 Zvyšovanie kvality, dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom reštrukturalizácie zdravotníckeho systému vrátane poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti
1.1.1 Zmeny vnútroorganizačných a medziorganizačných procesov zamerané na predefinovanie
siete poskytovateľov, požiadaviek na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie poskytovateľov, požiadaviek na správnu klinickú prax
1.1.2 Implementácia systémov kvality, politík, štandardizácie, merania, vyhodnocovania,
manažmentu procesov, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti a bezpečnosti pacienta
1.1.3 Investície do infraštruktúry poskytovateľov (vrátane technickej infraštruktúry ako aj
energetickej efektívnosti)
1.1.4 Informatizácia poskytovateľov
1.1.5 Vnútorná reorganizácia činností a regulácia s dôrazom na zmenu štruktúry dopytu a ponuky
služieb
1.1.6 Zavádzanie nových diagnostických a terapeutických štandardných postupov
1.1.7 Realizácia manažmentu pacienta a správnej nákupnej politiky zo strany poisťovní založenej
na kvalitných informáciách a poznatkoch
1.2 Podpora ľudských kapacít v zdravotníctve v dôsledku reštrukturalizácie systému
prostredníctvom budovania a rozvoja inštitúcií realizujúcich vzdelávanie v oblasti zdravotníctva
1.2.1 Investície do technickej infraštruktúry organizácií zabezpečujúcich nadobudnutie
potrebných vedomostí a zručností pracovníkov v zdravotníctve
1.2.2 Investície do súvisiacich vstupov (prístrojová a materiálno-technická podpora): pracovné
pomôcky, zdravotnícke pomôcky, učebné pomôcky, prístroje určené na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a zároveň na vzdelávanie a pod.
1.2.3 Budovanie potrebných štruktúr pre krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
ľudských zdrojov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
2.1 Budovanie a podpora kapacít spoločnosti, ktoré povedú k zvyšovaniu schopností
jednotlivca, organizácií alebo komunity kontrolovať a rozvíjať verejné zdravie prostredníctvom
vlastných aktivít
2.1.1 Tvorba široko koncipovaných zámerov, stratégií, programov a politík, ktoré budú
orientované na zdravie komunity, najmä na problematiku životného štýlu pohybovej aktivity a
životného prostredia
2.1.2 Tvorba systémov zameraných na podporu zdravia znevýhodnených skupín obyvateľstva
2.1.3 Aplikácia procesov a postupov hodnotiacich možné dopady rozhodnutí a stratégií všetkých
zložiek spoločnosti, vrátane zdravotníctva na verejné zdravie
2.1.4 Tvorba dôkazov a informačných zdrojov, vrátane lokálnych informačných systémov a
prípravy pravidelných hodnotiacich správ
2.1.5 Tvorba monitorovacích nástrojov merajúcich účinnosť podpory zdravia v komunite
2.1.6 Tvorba dobrých postupov, návodov a inovačných riešení
2.1.7 Modernizácia, reštrukturalizácia a realizácia systémových zmien inštitúcií zaoberajúcich sa
podporou zdravia
2.1.8 Tvorba systémov riadenia kvality a efektivity podpory zdravia na lokálnej úrovni
2.2 Podpora dobrého zdravia a zníženia záťaže obyvateľov Slovenskej republiky vybranými
ochoreniami prostredníctvom realizácia programov podpory zdravia a prevencie ochorení
vrátane špecifických nástrojov pre znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva.
Aplikácia aktivít spadajúcich do tejto oblasti úzko súvisí s opatreniami podporenými v rámci
oblasti podpory 1 tejto prioritnej osi. Podporované budú nástroje cielene orientované na
dosiahnutie pozitívnej zmeny správania sa občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu, ktoré
povedú k zmene postavenia občana z pasívneho príjemcu zdravotnej starostlivosti na aktívneho
užívateľa systému ako aj aktivity zamerané na poskytovanie informácií, realizáciu nástrojov a
opatrení, ktoré budú zamerané na cieľové skupiny obyvateľstva a založené na regionálnych
špecifikách a na vybrané determinanty zdravia (zdravá výživa, pohybová aktivita, prevencia
závislostí a duševné zdravie.)Informovanosť sa bude zameriavať najmä na ochorenia s
vysokou mierou mortality na regionálnej a národnej úrovni
2.2.1 Činnosti vedúce k rozvoju dobrého zdravia
2.2.2 Prevencia alebo skorá detekcia, najmä chronických a hromadne sa vyskytujúcich ochorení
alebo iných porúch zdravia, vrátane úrazov
2.2.3 Komunitné aktivity vedúce k zvýšeniu zdraviu prospešnej pohybovej aktivity a zmene
stravovacích návykov
2.2.4 Podpora informovanosti obyvateľov o vybraných determinantoch zdravia a rizikových
faktoroch pôsobiacich na ich zdravie
2.2.5 Spolupráca so zdravotníckymi službami so zameraním k vzájomnej podpore dobrého
zdravia
2.2.6 Zavedenie nových foriem sprístupnenia zdravotnej starostlivosti pre marginalizované
komunity
2.2.7 Tvorba špecifických nástrojov a postupov podpory zdravia a prevencie ochorení
akcentujúcich špecifické potreby marginalizovaných, či inak diferencovaných skupín populácie
(vrátane detí a mládeže)
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2.2.8 Tvorba lokálnych kampaní, orientovaných na zdravie komunity, najmä na problematiku
životného štýlu, pohybovej aktivity a životného prostredia
2.2.9 Tvorba programov zohľadňujúcich zapájanie občanov do aktivít a činností v podpore
zdravia
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Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Globálny cieľ OP
Rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít
Hlavné ciele reflektujú potreby trhu práce v podmienkach SR a boli zadefinované na základe
výsledkov SWOT analýzy.
1. Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti
2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky
Alokácia z ERDF na ROP v programovom období 2007-2013 je: 1,445 mld. EUR
Prioritné osi:
1. Podpora rastu zamestnanosti
2. Podpora sociálnej inklúzie
3. Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
5. Technická pomoc

1. Podpora rastu zamestnanosti
1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti
a dlhodobej nezamestnanosti
Oprávnené aktivity
⇒ Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
⇒ Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti
⇒ Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou
⇒ Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Kritériá oprávnenosti
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia.
Cieľové skupiny
predovšetkým pochádzajú z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce,
zamestnávateľov, SZČO, zamestnanci služieb zamestnanosti, poskytovatelia služieb
zamestnanosti.
Podpora bude poskytovaná v rámci tejto prioritnej osi formou nenávratnej dotácie a formou
návratného finančného príspevku
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1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Oprávnené aktivity
⇒ Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov
⇒ Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR
⇒ Podpora cielených služieb pre podniky/ zamestnávateľov a SZČO
⇒ Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných
miest v nových podnikoch a samozamestnania
Kritériá oprávnenosti
Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia.
Cieľové skupiny
predovšetkým pochádzajú z radov osôb neevidovaných na úradoch práce, zamestnávateľov,
SZČO, regionálna a miestna samospráva, skupiny zamestnancov reálne ohrozené stratou
zamestnania, združenia podnikov a partneri, ktorých problémy sú riešené príslušným projektom.
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rozpočet
projektu

Prioritná os 1:

Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

1.1. Podpora programov v
oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti
a dlhodobej
nezamestnanosti

Školenia, tréningy a
rekvalifikačné kurzy
pre nezamestnaných a
ohrozených
nezamestnanosťou
Informačné centrum
mladých

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských
zdrojov a zvyšovanie
kvality obyvateľstva
Priorita 1.6:
Nezamestnanosť

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita1
Rozvoj ľudských zdrojov (aktívnej
politiky zamestnanosti, rovnosti
príležitostí a vzdelanostnej úrovne)
Opatrenie 1.1
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
posilnenie sociálnej inklúzie
a rovnosti príležitostí na trhu práce

www.tett.sk

Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

2 000

100

2009

80

1 500

75

2009

60

Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti

50

2. Podpora sociálnej inklúzie
2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Oprávnené aktivity
⇒ Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených
a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti
⇒ Aktivity zamerané na podporu komunít a služieb starostlivosti zamerané na podporu
plnenia základných funkcií rodiny pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na
uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce
⇒ Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
⇒ Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti
sociálnej inklúzie
Cieľové skupiny sú nezamestnaní, nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou,
nízkopríjmové skupiny zamestnaných, drogovo a inak závislí včítane abstinujúcich, prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody, mladí dospelí, mladí dospelí a iné fyzické osoby a skupiny, pre
ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytované
sociálne služby podľa osobitných zákonov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania
s nepriaznivým zdravotným stavom, migranti vrátane azylantov; marginalizované komunity
(najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít) a ďalšie skupiny ohrozené
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia
v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore, zamestnanci z okruhu inštitúcií
verejnej správy, výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia
a partnerstvá
2.2. Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity
Oprávnené aktivity
⇒ Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným
zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít
⇒ Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a
inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)
⇒ Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie
odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
⇒ Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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⇒ Podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce
Cieľové skupiny sú marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných
a separovaných rómskych komunít), dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny
nezamestnaných (napr. nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania), ženy po
materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva, fyzické osoby a komunity, pre
ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytované
sociálne služby podľa osobitného zákona, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania
s nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené skupiny
detí a mládeže, vrátane mladých dospelých (napr. drogovo a inak závislí, experimentujúci
s drogami, prepustení z výkonu trestu), migranti vrátane azylantov, ďalšie skupiny ohrozené
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené, podniky.
2.3. Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Oprávnené aktivity
⇒ Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými
povinnosťami
⇒ Aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych zručností počas
neprítomnosti na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností
⇒ Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s rodinnými
povinnosťami
⇒ Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním
inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov
Cieľové skupiny sú zamestnanci s rodinnými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie, najmä
dlhodobo nezamestnaní, osoby s nízkou kvalifikáciou a neukončeným vzdelaním, osoby
dlhodobo vzdialené od trhu práce, osoby, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými
povinnosťami, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri
zosúlaďovaní pracovného a rodinného života, zamestnávatelia, SZČO, poskytovatelia služieb
zamestnanosti, malí a strední podnikatelia, partneri, ktorých problémy sú riešené príslušným
projektom atď.
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Odhadovaný
rozpočet
projektu

Prioritná os 2:

Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Podpora vytvárania
občianskych iniciatív
marginalizovaných
skupín
2.1. Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske
komunity

Zvyšovanie
pracovných návykov u
marginalizovaných
skupín obyvateľstva

Vytváranie
vzdelávacích
programov pre
dlhodobo
nezamestnaných
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť s regionálnymi
rozvojovými dokumentmi
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality života
obyvateľov
Priorita 1.38.
Vytvorenie udržateľnej
a efektívnej inštit. siete
k riešeniu marginal.
rómskych komunít
Priorita 1.40.
Podpora aktivít
smerujúcich k akceptácii
Rómov majoritným
obyvateľstvom v kraji
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
obyvateľstva
Priorita 1.6:
Marginalizované rómske
komunity
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských zdrojov
a zvyš. kvality obyv.
Priorita 1.6:
Nezamestnanosť

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej
infraštruktúry
Opatrenie 4.2.
Budovanie lokálnej infraštruktúry

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 1
Rozvoj ľudských zdrojov,
(aktívnej politiky zamestnanosti,
rovnosti príležitostí
a vzdelanostnej úrovne)
Opatrenie 1.1.
Rozvoj aktívnej politiky trhu
práce posilnenie sociálnej inklúzie
a rovnosti príležitostí na trhu
práce
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3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
Predmetom podpory budú iba také aktivity, ktoré majú dosah výlučne na územie BSK.

4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Oprávnené aktivity
⇒ Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou
správou
⇒ Podpora fungovania inštitúcií na pro klientsky orientovaný systém vrátane ďalšieho
vzdelávania
⇒ Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami
Cieľové skupiny sú zamestnávatelia z okruhu inštitúcií verejnej správy, zamestnanci z okruhu
inštitúcií verejnej správy, výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, sociálni
partneri na všetkých úrovniach (vláda, zamestnávatelia a odbory občianske združenia
a partnerstvá atď.
4.2. Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky
zamestnanosti a sociálnej politiky
Oprávnené aktivity
⇒ Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality
⇒ Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie
⇒ Zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality
Cieľové skupiny sú organizácie verejnej správy pôsobiace v oblasti politiky zamestnanosti
a sociálnej politiky, výskumné pracoviská pôsobiace v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej
politiky a mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti politiky zamestnanosti
a sociálnej politiky

5. Technická pomoc
Opatrenie je zamerané na zabezpečenie technickej pomoci pri implementácii OP.

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Finančný plán
(v EUR, v bežných cenách)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkom 2007-2013

Štrukturálne fondy
ESF
(1)
125 277 179
122 017 332
117 563 168
108 700 401
116 902 730
128 767 136
162 573 632
881 801 578

Kohézny fond
(2)

Celkom
(3)=(1)+(2)

0
0
0
0
0
0
0
0

125 277 179
122 017 332
117 563 168
108 700 401
116 902 730
128 767 136
162 573 632
881 801 578

EU
zdroje
(a)
Prioritná os č.1
Podpora rastu zamestnanosti
Fond: ESF
Prioritná os č.2
Podpora sociálnej inklúzie
Fond: ESF
Prioritná os č.3
Podpora zamestnanosti,
sociálnej inklúzie
a budovanie kapacít v BSK
Fond: ESF
Prioritná os č.4
Budovanie kapacít a zlepšenie
kvality verejnej správy
Fond: ESF
Prioritná os č.5
Technická pomoc
Fond: ESF
CELKOM
z toho – Cieľ Konvergencia

z toho – Cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a
zamestnanosť

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Národné zdroje celkom
(b) = (c)+(d)

Celkové zdroje
(e)=(a)+(b)

567 422 200

100 133 330

667 555 530

187 800 000

33 141 177

220 941 177

17 801 578

3 141 455

20 943 033

81 734 600

14 423 753

96 158 353

27 043 200

4 772 330

31 815 530

881 801 578

155 612 045

1 037 413 623

864 000 000

152 470 590

1 016 470 590

17 801 578

3 141 455

20 943 033
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Horizontálne priority
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí bude zasahovať iba do tých projektov, ktoré budú mať
pozitívny, resp. negatívny vplyv na rovnosť príležitostí. V prípade ostatných projektov sa nebude
uplatňovať tento princíp. Posúdenie vplyvu projektu na naplnenie horizontálnej priority rovnosť
príležitostí je povinné pre všetkých žiadateľov zo ŠF a KF a jej naplnenie sa sleduje v projektovej
prihláške, kde žiadateľ zhodnotí či má projekt vplyv na rovnosť príležitostí.
V prípade, že projekt má vplyv na rovnosť príležitostí, je tento vplyv zhodnotený ako pozitívny,
resp. negatívny a vzťah k rovnosti príležitostí bude zaradený medzi hodnotiace kritériá. Po
schválení projektu budú naň aplikované tzv. monitorovacie indikátory.

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Program na programové obdobie 2007-2013 vznikla v súlade s Uznesením vlády SR č. 837/2006
zo dňa 8. októbra 2006 k zdôvodneniu a návrhu operačného programu pre Ministerstvo
hospodárstva SR na roky 2007-2013; v súlade s Uznesením vlády SR č. 832/2006 zo dňa 8.
októbra 2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického
referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a v súlade s platnými nariadeniami
ES pre programové obdobie 2007-2013.
Celková finančná alokácia programu je 772 mil. EUR.
Prioritné osi programu:
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
2 Energetika
3 Cestovný ruch
4 Technická pomoc

1 Inovácia a rast konkurencieschopnosti
Prioritná os je zameraná na hospodársky rast a zamestnanosť, a to zvyšovaním
konkurencieschopnosti predovšetkým MSP prostredníctvom inovácií s cieľom v dlhodobom
časovom horizonte udržať a zvyšovať zamestnanosť v súlade s obnovenou lisabonskou
stratégiou, všeobecným usmernením pre hospodárske politiky, nariadeniami Rady, národnými
stratégiami a potrebami Slovenskej republiky. Opatrenia v rámci prioritnej osi budú podporovať
aj druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu.
Opatrenia:
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.1 Inovácie a technologické transfery
Hlavným cieľom opatrenia je riešenie problému zníženia energetickej náročnosti, zníženie
ekologických
dopadov a zvýšenia efektívnosti výroby, čo zabezpečí zvýšenie
konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty, zvýšenie efektivity a
modernizáciu zariadení atď.

Podopatrenia:
1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
1.1.2. Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
1.1.3. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.
Oprávnené aktivity
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a
technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane
nevyhnutného hardware a software;
aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení s cieľom znižovania a
odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie vrátane
nevyhnutného hardware a software;
malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s inováciou,
ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení,
výrobných postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako oprávnené
náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov);
podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania;
účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na
medzinárodných obchodných misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na
subkontraktačných veľtrhoch,
vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu;
a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania
v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým pre MSP, s pozitívnym dopadom na zamestnanosť
a kvalitu života v regiónoch.
Oprávnené aktivity:
• výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; (podpora
rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre
ďalšie trvaloudržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry
podporujúce podnikanie);
• budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s veľkým socioekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR;
• výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov
a technologických priestorov vrátane sieti);
• iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom;
• realizácia projektu pre ochranu spotrebiteľa;
• a ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Hlavným účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom
podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov, t.j. podporou
zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy, alebo výrobky. Pri
zavádzaní inovácií do praxe si podnikatelia môžu žiadať finančné prostriedky i na úhradu
nákladov odborníkov v príslušnej oblasti
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Oprávnené aktivity
• podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich
praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov
a zariadení alebo služieb alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov,
procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného
poradenstva pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri
implementácii systémov manažérstva kvality);
• podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu,
projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo
služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické využívanie pri výrobe
materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto procesu môže byť aj
zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane výroby skúšobných
stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie vrátane zakúpenia
výpočtových a konštrukčných softvérov a hardvérov na riadenie dát;
• technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na úrovni patentov a
úžitkových vzorov, inovatívnych aktivít z ekonomického, technického a technologického
aspektu realizovateľnosti v praxi;
• príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého predcertifikačného a
certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva kvality.
Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zavádzanie systémov manažérstva
kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VDA, BS,
QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949,
prípadne ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov
v podporovaných oblastiach;
• podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik nachádza po
príprave, t.j. po absolvovaní školení, odborného poradenstva a konzultáciách;
• podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, úžitkových
vzorov, ochranných známok a dizajnov na Slovensku a v zahraničí;
• podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických postupov
a harmonizáciou systémov kalibrácie;
• podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a
v zahraničí;
• podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií európskych
a medzinárodných normalizačných organizácií;
• podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe;
• a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.
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Prioritná os 1:

Odhadovaný
rozpočet projektu

Inovácie a technologické transfery

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Inovácie a technologické
transfery

Účasť podnikateľov
na výstavách
a veľtrhoch

Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov

Podpora inovačných aktivít
v podnikoch
Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov

Vytvorenie
inkubátorov 2. stupňa
pre začínajúcich
podnikateľov
Rehabilitácia
opustených/nevyužitý
ch priemyselných
pozemkov
Ustanovenie
profesijných združení
Podpora projektov na
získanie akreditácie
a certifikácie doma a
v zahraničí
Vybudovanie centra
dištančnej práce
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Súvislosť s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 2:
Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
priemyslu
Priorita 2.2.
Zvyšovanie
konkurencieschopnosti
výroby a služieb

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013

Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk
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Priorita č. 2
Ekonomický rozvoj
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2 Energetika
Opatrenia:
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
Hlavným cieľom je v oblasti energetiky priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej
s EÚ 15, dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických
zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných
zdrojov energie na celkovej spotrebe energie.
Oprávnené aktivity:
• úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných
objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností;

•
•

•
•
•

vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla;
využívanie obnoviteľných
zdrojov energie, tzn. výstavba, modernizácia alebo
rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy,
bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na využitie slnečnej energie,
zariadení na využitie geotermálnej energie,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív
za účelom zvýšenia účinnosti zariadení alebo za účelom využívania obnoviteľných
zdrojov energie;
rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie izolácie
potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, rekonštrukcia
odovzdávajúcich staníc tepla a iné);
a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky

Cieľom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia
v mestách a obciach. Ďalej zvyšovanie informovanosti o efektívnom využívaní energie
a využívaní obnoviteľných zdrojov energie – individuálny projekt.
Oprávnené aktivity
• aktivity spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce a mestá
(verejný sektor),

•

poradenstvo poskytované SIEA v rámci efektívneho využívania energií a využívania
obnoviteľných zdrojov energie, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti.
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3 Cestovný ruch
Opatrenia:
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Účelom opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných
služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore.
Oprávnené aktivity:
• podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry,
ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne
zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.);
• výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova
kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie
banských diel na CR, o využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.);
• vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo
zimných, atď.);
• podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia
kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely
cestovného ruchu; zahrňujúcich aj lokality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na zápis
do zoznamu UNESCO
• podpora manažmentu voľného času;
• podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.;
• a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
Účelom tohto opatrenia je podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí.
Oprávnené aktivity:
• rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovanie v tvorbe Národného
jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIKmi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod.;
• tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasti na propagačných a
prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podpora prezentácie SR v zahraničí ako
atraktívnej turistickej destinácie a pod

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

www.tett.sk

Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti

62

Prioritná os 3:

Odhadovaný rozpočet
projektu

Cestovný ruch

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Zvýšenie kapacity
kvalitného
ubytovania

Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu

Rozvoj informačných
služieb cestovného ruchu,
prezentácie regiónov a
Slovenska

Výstavba
a modernizácia
zariadení cestovného
ruchu (ubytovacie a
stravovacie
zariadenia)
Budovanie imidžu
mesta na základe
histórie mesta (hrad),
polohy mesta
(blízkosť maďarskej
hranice), využitia
prírodných zdrojov
(CHKO Cerová
vrchovina)
Vypracovanie
komplexných
turistických a
marketingových
programov
Rozvoj turistického
informačného centra

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.2: Rozvoj
trvalo udržateľného
cestovného ruchu s
akcentom na kvalitu
služieb

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.4:
Budovanie atrakcií,
animácia a reanimácia
existujúcich zariadení
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 3:
Cestovný ruch
Priorita 3.4:
Budovanie atrakcií,
animácia a reanimácia
existujúcich zariadení

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Výška kofinancovania
mesta

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

1000

50

2009

40

6000

300

2012

240

Program rozvoja turistiky
Program č. 1:
Obnova obcí, rozvoj
infraštruktúry
Opatrenie 1.2.:
Pobyt napomáhajúce
turistické infraštruktúry

2000

100

2011

80

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu

1000

50

2012

40

Program rozvoja turistiky
Program č. 3:
Komplexný marketingový
program

1000

50

2011

40

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 3
Rozvoj cestovného ruchu
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4 Technická pomoc
Je zameraná na zabezpečenie kvality všetkých procesov ovplyvňujúcich realizáciu štrukturálnych
fondov a poskytovanie potrebnej podpory hlavným aktérom vstupujúcim do tejto realizácie.
Opatrenia:
4.1 Technická pomoc
Cieľom je zabezpečiť na úrovni riadiaceho orgánu a na regionálnej úrovni (VÚC, mestá, obce)
zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných
prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu.
Oprávnené aktivity:
• aktivity spojené s činnosťami zameranými na posilnenie administratívnych kapacít
v súvislosti s realizáciou operačných programov;
• aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie subjektov zapojených
do implementácie OP KaHR;
• aktivity priamo súvisiace s prevádzkovým zabezpečením riadenia OP KaHR, zahrňujúce
prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu a pod.;
• aktivity zamerané na oblasť tvorby a aktualizácie strategických a metodických
dokumentov v pôsobnosti RO;
• aktivity súvisiace s výkonom auditu a kontroly realizácie projektov a operačných
programov;
• aktivity súvisiace s monitorovaním realizácie projektov a operačných programov;
• aktivity súvisiace s prípravou, realizáciou a zabezpečením výkonu kompetencií
monitorovacieho výboru, pracovných, koordinačných skupín a výborov;
• aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, šírením povedomia o programoch
a zabezpečením publicity operačných programov na primeranej úrovni pre prijímateľov,
potenciálnych prijímateľov a verejnosť;
• aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov;
• aktivity súvisiace s realizáciou komunikačného akčného plánu;
• hodnotiace aktivity spojené s monitorovaním operačného programu počas programového
obdobia;
• aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, regionálnych
analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP.
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Operačný program Vzdelávanie

Operačný program na programové obdobie 2007-2013 je sformulovaný nasledovne:
Globálnym cieľom je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, a sprostredkovateľskými orgánmi Agentúra MŠSR
pre štrukturálne fondy EU a Ministerstvo zdravotníctva SR. Multicieľovým programom je
Konvergencia, vzťahujúca sa na všetky kraje okrem Bratislavského kraja, a Regionálna
konkurencieschopnosť, vzťahujúca sa na Bratislavský kraj.
Prioritné osy:
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Oprávnené územia sú v prioritných osách 1,2,3
Západné Slovensko (TT,TN, NR)
Stredné Slovensko (ZA, BB)
Východné Slovensko (PO, KE)
V prioritnej osi 4 je oprávneným územím Bratislavský kraj.
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenia:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Hlavným cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných
a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.
Rámcové aktivity
1.1.1
Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na základných
a stredných školách
1.1.2 Podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách
1.1.3 podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
1.1.4 Podpora systému otvorenej školy
1.1.5 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských
zariadení
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1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Hlavným cieľom opatrenia je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoja ľudských
zdrojov vo výskume a vývoji s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu vysokých škôl na aktuálne
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Rámcové aktivity
1.2.1
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných
programov vysokých škôl vrátane podpory kariérneho poradenstva
1.2.2 Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl
1.2.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
1.2.4 Podpora aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových
študijných odborov a programov a pri procese výučby
1.2.5 Zvýšenie zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do
medzinárodnej spolupráce a sieti vývoja a inovácií
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Prioritná os 1:

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenia OP

1.1 Premena tradičnej
školy na modernú

Navrhované projekty
mesta

Budovanie a rozvoj
školskej
infraštruktúry

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1: Rozvoj
ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
života obyvateľov
Priorita 1.2: Zvýšenie
kvality materiálnotechnických
podmienok škôl a
školských
zariadení

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita1
Rozvoj ľudských zdrojov (aktívnej
politiky zamestnanosti, rovnosti
príležitostí a vzdelanostnej úrovne)

www.tett.sk

5500

275

2012

220
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2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenia:
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
2.2 Podpora celoživotného vzdelávania v zdravotníctve
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Hlavným cieľom opatrenia je podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.
Rámcové aktivity:
2.1.1 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania
2.1.2 Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní
2.1.3 Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní
2.1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch
2.1.5 Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu
2.1.6 Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania
2.1.7 Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
2.1.8 Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a
informálneho vzdelávania
2.2 Podpora celoživotného vzdelávania v zdravotníctve
Hlavným cieľom opatrenia je podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na
legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.
Rámcové aktivity:
2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
2.2.3 Školiace aktivity s súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení
2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov ch programov
2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
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Prioritná os 2:

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenia OP

Navrhované projekty
mesta

Vzdelávanie v oblasti
jazykov a
informačných
technológií
2.1 Podpora ďalšieho
vzdelávania

Podpora odborného
vzdelávania v oblasti
manažérskych a
podnikateľských
schopností
Budovanie a podpora
vzdelávacích
inštitúcií v oblasti
celoživotného
vzdelávania

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1: Rozvoj
ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
života obyvateľov
Priorita 1.1.
Podpora rozvoja
ľudských zdrojov

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

5500

275

2009

220

2100

105

2012

84

3000

150

2008

120

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita 1.
Rozvoj ľudských zdrojov (aktívnej
politiky zamestnanosti, rovnosti
príležitostí a vzdelanostnej úrovne)
Opatrenie 1.2
Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily
vstupujúcej na trh práce
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3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenia:
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Hlavným cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu
a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.
Rámcové aktivity
3.1.1 Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu na
všetkých stupňoch škôl
3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
3.1.3 Ďalšie vzdelávanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
3.1.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Hlavným cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb a osobitnými vzdelávacími
potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu prostredníctvom
ich ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva.
Rámcové aktivity
3.2.1 Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých
stupňoch škôl
3.2.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
3.2.3 Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
3.2.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie
osôb s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti
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Prioritná os 3:

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenia OP

Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne príslušníkov
marginalizovaných
rómskych komunít

Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami

Navrhované projekty
mesta

Zvyšovanie
pracovných návykov
u marginalizovaných
skupín obyvateľstva
Podpora vzdelávania
pre ľudí zo sociálne
znevýhodneného
prostredia
Školenia, tréningy
a rekvalifikačné
kurzy pre
nezamestnaných a
ohrozených
nezamestnanosťou
Vytváranie
vzdelávacích
programov pre
dlhodobo
nezamestnaných

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1: Rozvoj
ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
života obyvateľov
Priorita 1.6:
Marginalizované
rómske komunity

PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1: Rozvoj
ľudských zdrojov
a zvyšovanie kvality
života obyvateľov
Priorita 1.6:
Nezamestnanosť

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

3000

150

2008

120

2500

125

2011

100

2000

100

2009

80

2000

100

2010

80

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita1
Rozvoj ľudských zdrojov (aktívnej
politiky zamestnanosti, rovnosti
príležitostí a vzdelanostnej úrovne)
Opatrenie 1.1
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti
príležitostí na trhu práce
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4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenia:
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho
a celoživotného vzdelávania
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Hlavným cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných
školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie
v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.
Rámcové aktivity
4.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na základných školách a
stredných školách
4.1.2 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
4.1.3 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských
zariadení
4.2
Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja
terciárneho a celoživotného vzdelávania
Hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah vysokoškolského vzdelávania,
podporovať výskum a vývoj a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania
a celoživotného poradenstva v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej
spoločnosti.
Rámcové aktivity:
4.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných
programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových
študijných odborov a programov a pri procese výučby, ako zefektívnenie správy a manažmentu
vysokých škôl
4.2.2 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
4.2.3 Zvyšovanie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja medzinárodnej
spolupráce a sietí vývoja a inovácií
4.2.4 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane diverzifikácie foriem financovania
ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a
zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálne, neformálne a informálneho vzdelávania.
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Operačný program výskum a vývoj

Riadiacim orgánom programu na programovacie obdobie 2007-2013 je Ministerstvo školstva ŠR,
sprostredkovateľským orgánom Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Globálny cieľom je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja
a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali s zvyšovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku inovatívnych
malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok
vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
Prioritné osi
Výskum a vývoj
Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji
Infraštruktúra vysokých škôl

1 Výskum a vývoj
Opatrenia:
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
1.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce
1.3 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Hlavným cieľom opatrenia je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu
a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať
s kvalitnými výskumnými inštitúciami EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej
a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.
Rámcové aktivity
1.1.1 Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých
školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a
vývoja
1.1.2 Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti (vecné priority výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových
priemyselných odvetví
SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja
hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so zapojením viacerých
vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá so zapojením
akademického a podnikateľského sektoru
1.1.3 Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na
pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi špičkovými
pracoviskami výskumu a vývoja
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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1.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce
Hlavným cieľom opatrenia je zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného
výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ´ďalší rozvoj hospodárstva
spoločnosti.
Rámcové aktivity
1.2.1 Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumnovývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu s kvalitnými
zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
1.2.2 Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti
1.2.3 Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja,
vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami
1.2.4 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
1.2.5 Podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane
doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na Slovensko
1.2.6 Podpora ľudských zdrojov najvyššej svetovej kvality v oblastiach so strategickým
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti
1.3 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Hlavným cieľom opatrenia je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so
spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým
prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov celého Slovenska
Rámcové aktivity
1.3.1 Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom virtuálnych inkubátorov
1.3.2 Podpora aplikovaného výskumu a vývoja
1.3.3 Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z
prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom
na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
1.3.4 Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva kvalitnými pracoviskami
výskumu a vývoja v akademickej sfére
1.3.5 Vybudovanie a podpora Regionálnych výskumných a inovačných centier

2. Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji
Daná prioritná osa nie je aktuálna pre skúmanú oblasť.

3. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie:
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3.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom
investícií do hmotnej infraštruktúry.
Rámcové aktivity:
3.1.1 Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu vysokých škôl (napr. zatepľovania budovy,
výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia)
3.1.2 Výstavba nových budov existujúcich vysokých škôl
3.1.3 Rozširovanie objektov vysokých škôl (napr. prístavba budovy, nadstavba budovy,
akademické knižnice, doplnkové služby v rámci školského komplexu – úprava okolia školského
komplexu)
3.1.4 Modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, telocviční, jedální a športovísk
vysokých škôl
3.1.5 Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces
za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa ( najmä na podporu nových
technológií pri budovaní jazykových učební, dielní, budovanie chemických, biologických a
fyzikálnych učební, budovanie IKT učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi)
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Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská
republika 2007-2013

Celkový strategický cieľ Programu spolupráce:
Zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti.
Špecifické ciele:
Celkový cieľ bude napĺňaný viacerými reálnymi špecifickými cieľmi:


Špecifický cieľ č. 1: Posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti cezhraničnej oblasti
Výsledným efektom pri dosiahnutí tohto cieľa je prihraničný región rozvinutý
integrovanejším spôsobom prostredníctvom vytvorenia podmienok na spoluprácu „podnik
podniku“ a efektívne využívanie a rozvoj ľudských zdrojov sa realizuje v oblastiach
V&TV, vzdelávania a trhu práce.



Špecifický cieľ č. 2: Zvýšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti medzi ľuďmi a komunitami
Výsledným efektom dosiahnutia daného cieľa je situácia, kedy je cezhraničná oblasť
rozvinutá integrovanejším spôsobom, existuje tu aktívna spolupráca medzi ľuďmi
a inštitúciami, v kultúrnej a sociálnej oblasti, existujúce kapacity sú koordinované
a efektívnejšie využívané.



Špecifický cieľ č. 3: Zlepšenie dostupnosti a dorozumenia v prihraničnej oblasti
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je zlepšenie dostupnosti prostredníctvom
odstránenia fyzických a administratívnych prekážok a úzkych profilov, ako aj
zabezpečený neobmedzený pohyb osôb, tovarov a informácií.



Špecifický cieľ č. 4: Ochrana prírodných hodnôt
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je vytvorenie spoločných usmernení a aktivít
relevantných inštitúcií oboch krajín v záujme ochrany prírodných hodnôt, na ochranu
prírodných lokalít, flóry a fauny európskeho významu.
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Popis programového územia


Programová oblasť pozostáva



z nasledujúcich NUTS III regiónov












NUTS III regióny v Maďarsku
Győr-Moson-Sopron
Komárom-Esztergom
Pest
Nógrád
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Budapest










NUTS III regióny na Slovensku
Bratislava
Trnava
Nitra
Banská Bystrica
Košice
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Prioritná os 1 Hospodárstvo a spoločnosť
Hlavné ciele prioritnej osi

Prostriedky alokované do tejto prioritnej osi budú použité na zlepšenie kľúčových podmienok a rozvoj
vzájomnej spolupráce v oblastiach hospodárstva a spoločnosti. Prioritná os sa zameriava na rozvoj cezhraničnej
spolupráce prostredníctvom podpory zariadení podnikateľskej infraštruktúry, ktoré vytvárajú základ pre
spoluprácu v oblasti obchodu. Prioritná os sa ďalej zameriava na rozvoj ľudských zdrojov vo vzťahu k rozvoju
a využívaniu výsledkov vedy a výskumu, podporuje zapájanie ľudských zdrojov do spoločných vzdelávacích
programov a vylepšenie podmienok v prístupe na spoločný trh práce. Iniciuje aktivity “ľudia ľuďom”, podporuje
spoločné projekty v oblasti turizmu a zdravotnej starostlivosti, kladie dôraz na spoločný rozvoj sietí, partnerstva
a spoločného plánovania. V prípade všetkých oblastí podpory budú v procese výberu a hodnotenia projektov
zohľadnené aspekty dopadu na životné prostredie a udržateľného rozvoja.

Zoznam oblastí podpory

OBLASŤ PODPORY 1.1 Podpora cezhraničnej spolupráce v ekonomickej oblasti


Rozvoj nových a existujúcich zariadení podnikateľskej infraštruktúry, slúžiacich priamo
cezhraničnej spolupráci v oblasti podnikania (zriadenie spoločných podnikateľských,
obchodných a logistických centier, obchodných inkubátorov, priemyselných stavieb a
obchodných parkov, rozšírenie existujúcich zariadení o nové vybavenie priamo slúžiace
cezhraničnému obchodu a podnikaniu). Oprávnené aktivity zahŕňajú výstavbu, zariadenia a
rozvoj telekomunikačných a energetických infraštruktúr súvisiacich so zariadeniami
podnikateľskej infraštruktúry.



Podpora zriadenia a prevádzkovania cezhraničných klastrov (spoločné organizovanie aktivít,
výskum na identifikovanie trhového prostredia a príležitostí, rozvoj produktov a procesov,
spoločné marketingové aktivity, zabezpečenie kvality školení), predovšetkým
v množstevných odvetviach



Zlepšenie cezhraničného toku informácií súvisiacich s podnikaním (organizovanie veľtrhov a
výstav, rozvoj informačných a poradenských služieb, informačných brožúr a bulletinov na
internetovskom základe, podpora obchodu a investícií)



Tvorba štúdií uskutočniteľnosti, obchodných plánov, projektových dokumentácií,
architektonicko - urbanistických plánov, analýz vplyvov na životné prostredie,
marketingových prieskumov potrebných na prípravu projektov podnikateľskej infraštruktúry.

OBLASŤ PODPORY 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií


Spoločný rozvoj inovačnej infraštruktúry (zriadenie nových spoločných zariadení V&TV
a inovácií, vrátane výstavby a získania vybavenia).



Podpora cezhraničnej spolupráce medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami, inovačnými
a technologickými centrami a podnikmi, zameranej na implementáciu spoločných
výskumných projektov a šírenie výsledkov V&TV a inovácií, rozvoj spoločných
štipendijných programov pre pracovníkov výskumu súvisiacich so spoločnými výskumnými
projektmi.
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, projektových dokumentácií, architektonických plánov,
analýz vplyvu na ŽP; súvisiacich so spoločným rozvojom V&TV a inovačných aktivít.

OBLASŤ PODPORY 1.3 Spoločná podpora turizmu
Aktivity manažmentu zamerané na spoločné destinácie:


Návrh a rozvoj spoločných produktov turizmu,



Rozvoj turistických atrakcií a súvisiacich zariadení infraštruktúry, vrátane infraštruktúry
kultúrnych pamiatok previazaných na spoločné kultúrne dedičstvo národov programového
územia s využitím v kultúrno-poznávacom CR, (vrátane pešej turistiky, vidieckej turistiky a
jazdeckých chodníkov, parkovacích miest v blízkosti turistických atrakcií a spoločných
turistických chodníkov) súvisiacej so spoločnými turistickými produktmi.



Zriadenie inštitúcií spoločného manažmentu destinácií prostredníctvom spolupráce
a sieťovania medzi existujúcimi turistickými organizáciami.



Propagácia, marketing a predaj - so špeciálnym dôrazom na on-line propagáciu spoločných
produktov turizmu za účelom podpory rastu počtu návštevníkov regiónu z domácich aj
medzinárodných trhov (zlepšenie viacjazyčného toku informácií v turizme, návrhy a príprava
informačných brožúr pre návštevníkov, letákov, tabúľ a informačných značiek v oboch
krajinách, vývoj interaktívnych internetovských stránok a systémov on-line rezervácií,
databázy turistických zariadení).

OBLASŤ PODPORY 1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika


Podpora spolupráce medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spoločné zásobovanie a
koordinované využívanie lekárskeho vybavenia, spolupráca v oblasti špeciálnej lekárskej
starostlivosti, spoločné vzdelávacie aktivity zamerané na podporu lekárskych, manažérskych
a jazykových zručností v nemocniciach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, zavedenie
regionálnych elektronických preukazov poistenia (pilotné projekty), spolupráca zameraná na
koordináciu pacienta on-line



Podpora vytvorenia spoločného portfólia služieb: plánovanie spoločnej pohotovostnej
reakcie, vrátane vybudovania komunikačných liniek, podpora spoločných prístupov k riešeniu
veľkých nehôd,



Identifikácia potrieb inštitucionalizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a spoločný prístup
prostredníctvom financovania štúdií, plánovania a implementácie zdrojov spoločných
iniciatív;

OBLASŤ PODPORY 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového a projektového plánovania
a kapacít manažmentu
Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na zaistenie fungovania stabilných, trvalých a plne
integrovaných cezhraničných štruktúr, zameraných predovšetkým na marginalizované etnické skupiny ako
sú Rómovia.
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 Inštitucionálny rozvoj: rozvoj integrovaných organizačných štruktúr a spoločná udržateľná
tematická spolupráca v sieťovaní na zabezpečenie realizácie spoločných regionálnych
rozvojových aktivít (predovšetkým euroregióny s plne integrovaným administratívnym
systémom, ale aj organizácie regionálneho manažmentu, mestské siete a úrady, regionálne
rozvojové agentúry a neziskové organizácie).
 Harmonizácia existujúcich rozvojových plánov, programov na lokálnej, mikroregionálnej,
regionálnej a krajskej úrovni, podpora tvorby spoločných stratégií a plánov.
 Rozvoj spoločného manažmentu s dôrazom na prípravu projektov, školenia pre manažérov
a organizácie zamerané na tvorbu projektov a manažérske zručnosti.
 Propagačné aktivity zamerané na prezentáciu a rozvoj spoločných projektov cezhraničnej
spolupráce, vrátane rôznych typov médií.
OBLASŤ PODPORY 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov


Podpora rozvoja verejných školiacich a vzdelávacích zariadení a štátnych škôl zapojených
do cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Podpora zriadenia cezhraničných sietí verejných vzdelávacích inštitúcií, podpora výmeny a
rozvoja slovenských a maďarských vzdelávacích a školiacich modelov, najlepších postupov a
viacjazyčných učebných plánov, spoločné školiace a výmenné programy, študijné cesty.


Tvorba a šírenie špecializovaných tréningových programov na odborných školách
zameraných na odvetvia, na ktorých bol identifikovaný nedostatok potrebných zručností.



Rozvoj cezhraničného prístupu zameraný na znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti,
školenia pre ľudí predčasne opúšťajúcich povinnú školskú dochádzku, ľudí so špeciálnymi
potrebami (ženy po materskej dovolenke) a obzvlášť zamerané
na
marginalizované etnické skupiny ako Rómovia, podpora celoživotného vzdelávania. Šírenie
informácií súvisiacich s rozdielmi v legislatíve súvisiacej s trhom práce, dopytom
a pracovnými príležitosťami (vytvorenie spoločného informačného a monitorovacieho
systému trhu práce, tvorba databáz, pravidelná výmena informácií).

OBLASŤ PODPORY 1.7 Aktivity Ľudia ľuďom


Organizovanie spoločných inovatívnych a udržateľných podujatí v oblasti kultúry, sociálnych
tém a športu, ochrany prírody a ŽP, umenia (festivaly, predstavenia, výstavy, umelecké
workshopy, charitatívne akcie atď.) so zvláštnym dôrazom na spoluprácu verejných škôl
v oblasti vzdelávania.



Organizovanie workshopov, konferencií,
na lokálnej a regionálnej úrovni.



Podpora aktivít udržiavajúcich identitu a tradície miestnych komunít: podpora kultúrnych
inštitúcií (spolupráca medzi múzeami, knižnicami, komunitnými centrami, inštitúciami
kultúrneho dedičstva, divadlami), ochrana kultúrnych, umeleckých a etnických hodnôt
zameraných hlavne na marginalizované etnické skupiny (Rómovia).

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Prioritná os 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť

Hlavné ciele prioritnej osi
Finančné prostriedky alokované do tejto prioritnej osi budú použité na zlepšenie kľúčových podmienok
pre rozvoj spolupráce v oblastiach životného prostredia, ochrany prírody a dostupnosti. Cieľom je
podporiť spoločné aktivity v oblasti ochrany prírody a chránených oblastí. Prioritná os kladie dôraz
na dopravnú infraštruktúru, tj. výstavbu ciest, zariadenia hraničných priechodov cez rieky a zariadenia
verejnej dopravy. Prioritná os zahŕňa aktivity cielené na rozvoj komunikačnej infraštruktúry za účelom
zlepšenia toku informácií. V prípade všetkých oblastí podpory budú pri výbere projektov a procese
hodnotenia brané do úvahy aspekty dopadu na životné prostredie a trvaloudržateľný rozvoj.

Zoznam oblastí podpory

Oblasť podpory 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia


Plánovanie zberných oblastí: podpora spolupráce existujúcich inštitúcií z cieľom
zosúladenia aktivít v oblasti protipovodňovej ochrany a kontaminácie, využívanie vodných
nádrží ako nástroj pred očakávanými povodňami, starostlivosť o korytá riek, zlepšovanie
kvality vôd.



Ochrana ŽP: zriadenie efektívneho systému zhromažďovania a spracovania odpadov, rozvoj
spoločných recyklačných iniciatív.



Využívanie obnoviteľnej energie: zriadenie spoločných systémov podporujúcich využívanie
obnoviteľných zdrojov energie vo verejných inštitúciách, výmena skúseností, vybudovanie
infraštruktúr (technológií) a cezhraničných sietí, organizácia produkcie alternatívnych palív,
zavedenie nových technológií na využívanie biomasy.



Tvorba spoločných programov, štúdií, pilotných projektov, stratégií pre zlepšenie
infraštruktúry životného prostredia.

OBLASŤ PODPORY 2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody


Spolupráca existujúcich a nových národných parkov a oblastí NATURA 2000, harmonizácia
legislatívy v oblasti ochrany prírody, harmonizácia klasifikácie chránenej fauny a flóry,
prispôsobenie prírodných lokalít výhľadom na očakávaný príliv turistov.



Propagačné aktivity, (viacjazyčná propagačná literatúra, (brožúry, CD, knihy, katalógy)
organizovanie spoločných konferencií a profesionálnych workshopov.



Tvorba spoločných programov, štúdií, stratégií na rozvoj infraštruktúry pre ochranu
životného prostredia.

OBLASŤ PODPORY 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava


Výstavba, rekonštrukcia, rozširovanie cezhraničných ciest a cyklistických trás spájajúcich
sídla pozdĺž hraníc.
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Rozvoj dopravnej infraštruktúry a súvisiacich služieb slúžiacich na zlepšenie pravidelnej
verejnej prepravy (získanie vozidiel pre potreby cezhraničnej verejnej dopravy, projekty
zamerané na spustenie nových pravidelných dopravných služieb cezhraničného charakteru,
harmonizácia cestovných poriadkov, zabezpečovanie informácií na cezhraničných cestovných
poriadkoch (železničná, autobusová a letecká doprava).



Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, technickej dokumentácie, architektonickourbanistických plánov, hodnotení vplyvu na ŽP súvisiacich s rozvojom a rekonštrukciou
ciest.

OBLASŤ PODPORY 2.4 Zariadenia pohraničného styku cez hraničné rieky


Výstavba alebo rekonštrukcia mostov cez hraničné rieky.



Rozvoj využívania trajektov a s tým súvisiaca infraštruktúra na podporu cezhraničnej
dopravy.



Príprava plánov, štúdií uskutočniteľnosti, stavebnej dokumentácie, architektonickourbanistických plánov, analýz vplyvov na životné prostredie.

OBLASŤ PODPORY 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov


Budovanie infraštruktúry širokopásmového internetu, podpora prístupu k širokopásmovému
internetu v odľahlých obciach, podpora rozvoja spoločných cezhraničných informačných
zdrojov na báze IKT pomocou (1) pripojenia na hlavné siete krajiny; (2) budovanie
distribučných sietí medzi dvomi a viac sídlami; (3) zabezpečenie prístupu pre užívateľov.



Spoločné programy prístupu komunít v oblasti IT (na školách, knižniciach a iných verejných
miestach).



Zlepšenie cezhraničného toku informácií pomocou podpory pravidelného vysielania
regionálnych médií súvisiaceho s cezhraničnou spoluprácou (podpora tvorby pravidelných
spoločných televíznych programov, informačných internetovských stránok, reportáží,
pravidelných príloh v miestnych novinách, atď.).



Príprava spoločných štúdií, ktoré ukážu dôležitosť a potrebu lepšej komunikácie, vrátane
analýz IT infraštruktúry a identifikácie projektov.

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Realizácia

Náklady na
prípravu
projektu

v tis. Sk

20 000
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Prioritná os 3 Technická asistencia
Technická asistencia je nevyhnutná ako podpora spoločných štruktúr pri implementácii
programu. Vzhľadom na veľkosť a rozmanitosť programového územia, 6 % z prostriedkov
ERDF, alokovaných do tohto programu sa použije na prioritu “Technická asistencia”.
Rozpočet prioritnej osi - technická asistencia bude využitý na výdavky spojené s prípravou,
organizáciou, implementáciou, monitoringom, kontrolou a hodnotením programu.
Rozpočet TA bude okrem toho využívaný na zlepšenie a zabezpečenie správnej implementácie
programu na úrovni tvorby projektov (tj. tematické semináre, informačné a propagačné opatrenia,
hodnotenie) a na zvýšenie celkovej kvality podporených projektov.

X

X

OP Technická
asistencia

OP Bratislavský
kraj

OP Vzdelávanie

OP Zamestnanosť a
soc. inklúzia

OP V&TV

OP Životné
prostredie

OP Doprava

OP Zdravotníctvo

OP
Konkurencieschopn
osť a hospod. rast

OP Informatizácia
spoločnosti

PR. OS 1: Hospodárstvo a spoločnosť

Regionálny OP

Koherencia so sektorovými OP Slovenskej republiky 2007-2013

x

1.1 Podpora cezhraničných podnikateľských aktivít
1.2 Spolupráca v oblasti vedy a výskumu

X

1.3 Podpora spoločných projektov turizmu

x

1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a
prevencie rizík

x

1.5 Rozvoj sieťovanie, programového
a projektového plánovania a kapacít manažmentu

x

1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov

x
x

x

X

X
x

x
1.7 Aktivity „Ľudia ľuďom“

x
X
X

X

PR. OS 2: Životné prostredie, ochrana a dostupnosť

x
2.1 Spoločné aktivity a na podporu ochrany ŽP

x

2.2. Spoločné aktivity ochrany prír
2.3 Výstavba lokálnych ciest, cyklistických chodníkov, verejná
doprava

x

X

2.4 Zabezpečenie lepšieho hraničného priechodu cez hraničné
rieky
2.5 Zlepšenie IT dostupnosti

x
X

x

X

PR. OS 3: Technická asistencia
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Aktivity financované z iných zdrojov

Získanie finančných prostriedkov na nasledujúce aktivity nie je možné z uvedených operačných
programov, ani z programu cezhraničnej spolupráce MR-SR, nakoľko sú však dôležité pre mesto,
ich financovanie je potrebné riešiť iným spôsobom.

Odhadovaný
rozpočet
projektu

Navrhované projekty
mesta

Komplexná
rekonštrukcia
budovy mestského
úradu

Budovanie
bezbariérových
prístupov do
verejných budov

Vybudovanie
kancelárie prvého
kontaktu v budove
MSÚ

Súvislosť
s regionálnymi
rozvojovými
dokumentmi
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 7:
Vidiek
Priorita 7.3:
Zvyšovanie kvality
života na vidieku
a diverzifikácia
vidieckeho
hospodárstva
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 1:
Rozvoj ľudských
zdrojov
Priorita 1.30:
Budovanie
multifunkčných
centier pre ohrozené
skupiny obyvateľstva
PHSR BBSK
na 2007-2013
Prior. os č. 5:
Informačná
spoločnosť
Priorita 5.2:
Efektívna
elektronizácia verejnej
správy

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Výška kofinancovania
mesta

Súvislosť s miestnymi
rozvojovými dokumentmi

PHSR Fiľakovo 2005–2013
Priorita č. 4
Modernizácia základnej
infraštruktúry
Opatrenie 4.2:
Budovanie lokálnej
infraštruktúry
Podopatrenie 4.2.3:
Budovanie a rozvoj
inštitucionálnej
infraštruktúry v oblasti
regionálnej politiky

Realizácia

Náklady
na
prípravu
projektu

v tis. Sk

9 000

9 000

2012

1 400

70

2008

1 000

1000

2010
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Dôležité kontakty

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, pre operačný program Bratislavský kraj
a pre operačný program Technická asistencia
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Regionálny operačný program:
Ing. Ildikó Feketeová
Telefón: +421 (0) 2 583 17 474
E-mail: feketeova@build.gov.sk
OP Bratislavský kraj:
Mgr. Michaela Kučerová
Telefón: +421 (0) 2 583 17 513
E-mail: kucerova@build.gov.sk
OP Technická asistencia:
Ing. arch. Monika Kopecká, Ing. Magdaléna Chropovská
Telefón: +421 (0) 2 583 17 405, 422
E-mail: kopecka@build.gov.sk, chropovska@build.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ing. Bronislav Michalčák, Mgr. Michal Rochovský
Telefón : +421 (0) 2 595 62 522, +421 (0) 2 599 80 754
E-mail : michalcak.bronislav@enviro.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Doprava
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Adresa: Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100
PhDr. Peter Náhlik, Ing. Martin Behíl
Telefón : +421 (0) 2 594 94 565, 516
E-mail : peter.nahlik@telecom.gov.sk, martin.behil@telecom.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Informatizácia spoločnosti
Úrad vlády SR
Adresa: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava
Ing. Marta Tomašovičová
Tett Consult Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
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Telefón : +421 (0) 2 572 95 510
E-mail : marta.tomasovicova@vlada.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie
Ministerstvo školstva SR
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Mgr. Janka Halčínová
Telefón : +421 (0) 2 692 52 213
E-mail : opvzdelavanie@minedu.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj
Ministerstvo školstva SR
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ing. Michal Chalmovský
Telefón : +421 (0) 2 692 52 255
E-mail : opvyskumavyvoj@minedu.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR
Adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
PhDr. Emil Pícha, CSc., Mgr. Peter Lukáč
Telefón : +421 (0) 2 485 42 516, 119
E-mail : picha@economy.gov.sk, lukac@economy.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo
Ministerstvo zdravotníctva SR
Adresa: Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
Mgr. Miroslava Zahradníková
Telefón : +421 (0) 2 593 73 458
E-mail : info.opz@health.gov.sk

Riadiaci orgán pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
PhDr. Vlasta Vrabcová, Mgr. Eva Rusnáková
Telefón : +421 (0) 2 597 52 407, 917
E-mail : vrabcova@employment.gov.sk, rusnakova@employment.gov.sk

Tett Consult Slovakia, s.r.o.
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Finančný plán

Uvedené aktivity si v plánovacom období vyžiadajú výdavky mesta vo výške 13 958 000 Sk
kofinancovania, resp. výdavky na projektovú činnosť vo výške 12 126 000 Sk v nasledovnom
členení podľa jednotlivých rokov (v tis. Sk):

rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

kofinancovanie

2485

1978

2075

2420

2250

2750

projektové
výdavky

2948

1582

1660

1936

1800

2200

Tieto prostriedky budú dostupné jednak z vlastných zdrojov – rozpočtu mesta, ako aj
z prípadných úverových zdrojov. Potreby výdavkov na kofinancovanie nedosahujú kritické
objemy, preto finančný plán je možné považovať za realizovateľný.
Tento ročný rozpis projektových zámerov má iba odporúčací charakter. Je to jedna z možností
realizovania rozvojových plánov mesta. Ďalšou možnou cestou je určenie si vlastným priorít
Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove alebo nechať realizáciu otvorenú podľa projektových
výziev. Určenie istého realizačného rámca je potrebné pre nastavenie cash-flow financií mesta.
Zároveň odporúčame mestu Fiľakovo považovať tento dokument za otvorený, ktorý je možné
kedykoľvek meniť podľa potrieb mesta, veď za zostávajúce 6-ročné obdobie sa udejú v oblasti
potrieb rozvoja mesta také zmeny, ktoré si určite vyžiadajú aj zmeny projektových zámerov.
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