
Ukončenie projektu Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu 
verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ 
 
Prešovský samosprávny kraj je jedným z partnerov v rámci implementácii národného projektu 
Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík 
prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ. 
 
Cieľom projektu je zlepšiť a rozvíjať kapacity samosprávnych krajov na realizáciu verejných 
politík a poskytovanie verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia 
programov a projektov financovaných Európskou úniou alebo inými zdrojmi. 
 
Projekt bol realizovaný od decembra 2011. Realizácia aktivít projektu bola ukončená 
28.6.2013, k finančnému ukončeniu došlo 11.12.2015. 
 
Účasť Prešovského samosprávneho kraja v národnom projekte, ako jedného z piatich 
partnerov popri Košickom samosprávnom kraji, Žilinskom samosprávnom kraji, Trnavskom 
samosprávnom kraji, kde hlavným partnerom je Banskobystrický samosprávny kraj, prispieva 
k zlepšeniu a rozvoju kapacít, k zvýšeniu efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní 
verejných služieb, a pri riadení programov a projektov financovaných z EÚ, v konečnom 
dôsledku teda k lepšiemu spravovaniu regiónu. 
 
V dňoch 22. - 23. mája sa na Sliači – Sielnica uskutočnila záverečná evaluačná konferencia, 
ktorá sa konala v rámci implementácie poslednej aktivity národného projektu. 
 
Cieľom konferencie bolo zhodnotiť, či boli plánované ciele a výstupy dosiahnuté, ako aj 
zhodnotiť priebeh implementácie naplánovaných aktivít, prostredníctvom, ktorých mali byť 
tieto ciele dosiahnuté. 
 
Záverečná evaluačná konferencia prispela najmä k upevneniu vytvorených neformálnych 
partnerstiev a definovania si oblastí vzájomnej spolupráce pri implementovaní verejných 
politík na regionálnej úrovni a v oblasti zavádzania systému riadenia, a to najmä 
prostredníctvom výmeny skúseností medzi zástupcami jednotlivých vyšších územných celkov. 
 
V úvode konferencie mali príhovor zástupcovia prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku, zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Vladimír Brieda a Ing. 
Vladimír Laššák, ktorí z pozície lídra národného projektu predstavili národný projekt v období 
od jeho prípravy, urobili stručný prierez jeho implementáciou až do obdobia realizácie, v 
ktorom sa projekt v súčasnosti nachádza. 
 
Účastníkov konferencie informoval Ing. Michal Patúš zo Žilinského samosprávneho kraja o 
špecifickej úlohe Žilinského samosprávneho kraja počas implementácie národného projektu, 
a tiež o fungovaní Centrálnej koordinačnej jednotky na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. 
 
Zástupcovia hlavného dodávateľa aktivít projektu, Ing. Rastislav Horvát a Ing. Martin Kostolný, 
vrátane externých expertov, sa venovali zhodnoteniu priebehu národného projektu, z pozície 
dodávateľa, porovnaniu stavu pred a po realizácii národného projektu. 
 



V závere prvého dňa konferencie informovali koordinátori a zástupcovia zapojených 
samosprávnych krajov o stave systému čerpania pomoci z EÚ a iných zdrojov na predmetných 
vyšších územných celkoch. 
 
Nasledujúci deň pokračovala záverečná evaluačná konferencia troma workshopmi. 
 
Počas prvého workshopu jednotliví koordinátori, resp. experti jednotlivých samosprávnych 
krajov zhodnotili aktivity, dosiahnuté ciele a výstupy v rámci národného projektu. 
 
Druhý workshop sa týkal prezentácie výsledkov zahraničných stáží v Českej republike a vo 
Francúzsku. 
 
Pán Idriss Kathrada z Francúzska prezentoval spôsob prípravy a realizácie projektov 
financovaných z Európskej únie vo Francúzsku. 
 
Posledný, v poradí tretí workshop, bol zameraný na možnosti využívania zdrojov Európskej 
únie v novom programovacom období 2014 - 2020. 
 
Na koniec záverečnej evaluačnej konferencie boli navrhnuté spôsoby zabezpečenia trvalej 
udržateľnosti projektu a načrtnutá vízia spolupráce jednotlivých vyšších územných celkov v 
ďalšom programovacom období 2014 – 2020. 
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