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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných 
politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ 

ITMS kód: 27140130147 

 

V decembri 2011 začal Banskobystrický samosprávny kraj spolu s partnermi – Košickým, 
Prešovským, Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom realizovať devätnásť mesačný projekt 
zlepšenia a rozvoja kapacít jednotlivých samosprávnych krajov, pri realizácii verejných politík 
a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov 
a projektov financovaných EÚ resp. inými zdrojmi. 

Cieľom projektu je vytvoriť efektívny mechanizmus na prípravu a implementáciu verejných 
politík v podobe systému riadenia pomoci. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa postupne 
zvyšujú odborné zručností zamestnancov jednotlivých samosprávnych krajov (vrátane 
zamestnancov organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti). Po ukončení projektu bude na rôznej 
úrovni vyškolených až 495 zamestnancov, ktorí budú pripravení zvládať úlohy súvisiace 
s rozšírenými kompetenciami samosprávnych krajov s nástupom nového programového 
obdobia. Špecifickými výstupmi projektu budú vypracované štúdie, ktoré ako inovatívne nástroje 
umožnia samosprávnym krajom využívať pro-klientsky orientovaný prístup najmä pri projektoch 
a verejných službách. 

Projekt pozostáva z piatich aktivít. Prvou aktivitou je Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému 
riadenia pomoci z EÚ (analytické a strategické štúdie a vytvorenie základného právneho 
prostredia pre zavedenie systému riadenia kvality na úrovni projektového a programového 
riadenia). Táto aktivita bola už ukončená. Rovnako ukončenou aktivitou je Zavedenie systému 
riadenia do praxe (vytvorenie centrálnych koordinačných jednotiek a úprava interných smerníc). 
Prijímateľ, ako aj partneri projektu majú vytvorené predpoklady pre úpravu relevantných 
procesov najmä po právnej a organizačnej stránke. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej 
komunikačno-informačnej platformy a špecifické zaškolenie je aktivitou budujúcou systém 
predovšetkým s pohľadu IT (analytické a strategické štúdie, odborné workshopy, používateľské a 
administrátorské zaškolenie pre vybudovanie centrálnej komunikačno-informačnej platformy). 
Táto aktivita bola tiež teraz ukončená. Samostatnou časťou je aktivita Všeobecné vzdelávanie 
zamestnancov samosprávnych krajov. Vzdelávanie sa už uskutočnilo v oblastiach verejného 
obstarávania, diplomatického protokolu, projektového manažmentu, EÚ, EÚ rozpočtu a reg. 
politík, regionálnych partnerstiev a reg. marketingu. Ďalšie vzdelávanie najmä v oblastiach  
systému riadenia a finančného riadenia pomoci z EÚ, riadenia programov/globálnych grantov, 
jazykového vzdelávania a sociálno-psychologický výcvik sú budú realizované v nasledujúcich 
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mesiacoch. Súčasťou aktivity sú aj dve zahraničné stáže. Jedna vo Francúzsku a druhá v Českej 
republike. Následne projekt bude ukončený aktivitou Záverečná evaluačná konferencia. 

Na realizáciu projektu s názvom „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu 
verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ“ získal 
Banskobystrický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho 
fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 
2 484 251,69 EUR, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje 2 615 001,78 EUR. 
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Názov prijímateľa 

Banskobystrický samosprávny kraj 

 

Názov projektu 

Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík 
prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ 

 

Názov Operačného programu a ďalšie údaje o zdroji prostriedkov 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Kód výzvy: OP ZaSI NP 2010/4.1/02 
ITMS kód projektu: 27140130147 
Prioritná os: 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, 
opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 
organizáciami 

 

Miesto realizácie projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj)  

Banská Bystrica/Banská Bystrica/Banskobystrický samosprávny kraj, 
Košice/Košice/Košický samosprávny kraj, Prešov/Prešov/Prešovský samosprávny kraj, 
Trnava/Trnava/Trnavský samosprávny kraj, Žilina/Žilina/Žilinský samosprávny kraj 
 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 
ddmmrrrr – ddmmrrrr) 

01122011 – 31052013 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku) 

Celkový rozpočet projektu: 2 615 001,78 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 484 251,69 EUR 
Zdroje prijímateľa: 130 750,09 EUR. 

 

Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo 
iné súkromné subjekty a pod.) 

V rámci projektu je vytvorené partnerstvo piatich samosprávnych krajov. Banskobystrický 
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trnavský 
samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj. 
Aktivity sú zabezpečované dodávateľsky podľa realizovaného VO. 
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Popis projektu: Ciele a plánované aktivity  

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych krajov pri realizácií 
verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho 
riadenia programov a projektov financovaných Európskou úniou alebo inými zdrojmi.  
Špecifické ciele projektu:    
• Zistiť úroveň aktuálnych kapacít VÚC pre využívanie proklientsky orientovaného 
systému v rámci efektívnej implementácie verejných politík prostredníctvom programov a 
projektov financovaných Európskou úniou,    
• Vybudovať funkčný systém riadenia pomoci z EÚ za účelom kvalitnejšieho 
poskytovania verejných služieb a implementácie verejných politík,     
• Rozvíjať ľudské zdroje v rámci samosprávnych krajov za účelom osvojenia si 
zavádzaného systému riadenia pomoci z EÚ pre implementáciu verejných politík. 
Hlavné aktivity: 
1.Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ (analytické 
a strategické štúdie a vytvorenie základného právneho prostredia pre zavedenie systému 
riadenia kvality na úrovni projektového a programového riadenia) – ukončená aktivita. 
2. Zavedenie systému riadenia do praxe (vytvorenie centrálnych koordinačných jednotiek 
a úprava interných smerníc) – ukončená aktivita. 
3. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy a 
špecifické zaškolenie (analytické a strategické štúdie, odborné workshopy, používateľské 
a administrátorské zaškolenie pre vybudovanie centrálnej komunikačno-informačnej 
platformy)- ukončená aktivita. 
4. Všeobecné vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov (vzdelávanie v oblastiach 
projektového manažmentu, systému riadenia a fin. riadenia pomoci z EÚ, riadenia 
programov/globálnych grantov, EÚ, EÚ rozpočtu a reg. politík, regionálnych partnerstiev, 
verejného obstarávania, diplomatického protokolu, jazykového vzdelávania a sociálno-
psychologický výcvik. Súčasťou sú aj dve zahraničné stáže) – prebiehajúca aktivita. 
5. Záverečná evaluačná konferencia (v rozsahu 2 dní, predpokladaná účasť 50 osôb). 

 

Cieľové skupiny 

Cieľovou skupinou sú zamestnanci dotknutých samosprávnych krajov vrátane OvZP.  

 

Kontaktné údaje (meno žiadateľa, sídlo, meno koordinátora, telefón, fax,  
e-mailová adresa, webová stránka) 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Laššák 
Telefón/fax:  048/43 25 112 
E-mail:              vladimir.lassak@vucbb.sk  
webová stránka: www.vucbb.sk 

 


