ZÁMER NÁRODNÉHO
PROJEKTU OP EVS
na programové obdobie 2014 – 2020

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK II.

Platnosť: 28.11.2017, účinnosť: 28.11.2017

Názov národného projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík II
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný
prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP? (napr. porovnanie s realizáciou
prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania
cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)
Východiská: Vzhľadom na rozsah plánovanej reformy VS a jej horizontálny charakter je potrebné zvýšiť
kvalitu a efektivitu služieb VS vo všetkých segmentoch VS na celom území SR jednotne. Vzájomná
spolupráca medzi verejným sektorom a mimovládnym neziskovým sektorom sa prejavuje v rôznych
oblastiach života spoločnosti s cieľom riešenia spoločných problémov, ktoré prispievajú k zlepšeniu
kvality života v území. Vzájomná spolupráca, prípadne partnerstvo, vzájomný dialóg aktérov v území
a participatívna tvorba verejných politík, je podstatným predpokladom dosiahnutia efektívnych výsledkov
v záujme tretej strany, ktorou sú občania.
ÚSV ROS v spolupráci so širokou škálou expertov z mimovládneho sektora a vybranými partnermi z
verejnej správy, cielene buduje predpoklady a implementuje kroky zamerané na podporu participatívnej
tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Podpora zmysluplnej občianskej účasti
a pravidelného dialógu s občanmi, zainteresovanou verejnosťou a zastupiteľskými reprezentatívnymi
združeniami je plne v súlade s požiadavkami článku 11 Zmluvy o Európskej únii:
 „inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť
verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie,
 inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi
združeniami a občianskou spoločnosťou.“
Predkladaný národný projekt je vhodným riešením podpory participácie v prostredí verejnej správy (VS)
a občianskej spoločnosti (OS), pretože ide o prirodzené pokračovanie národného projektu Podpora
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (doba realizácie: apríl 2017 –
august 2020). Pokračovanie projektu vychádzalo z kľúčových zistení z jeho realizácie a bolo schválené na
16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.
mája 2019. V zmysle schváleného reformného zámeru sme od septembra 2020 realizovali činnosti na
podporu zavádzania participácie do aplikačnej praxe verejnej správy.
Výstupy z národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík predstavujú dôležitú poznatkovú bázu zohľadnenú v štruktúre a nastaveniach v rámci hlavnej
aktivity a jej podaktivít v predkladanom pokračovaní národného projektu s názvom Podpora partnerstva
a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík II.
Predkladaný projekt kladie hlavný dôraz na intervencie v prospech optimalizácie a profesionalizácie
participatívnych procesov tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy a
vyšších územných celkov, ale nezabúda na potreby a požiadavky miest a obcí, či výzvy spojené s účasťou
MNO na tvorbe a implementácii verejných politík.
Implementácia projektu: Projekt sa plánuje realizovať ako jedna aktivita, pričom jednotlivé podaktivity
sú vzájomne prepojené, nadväzujú na seba a paralelne sa spätne ovplyvňujú a spoločné predstavujú
komplexný prístup k riešeniu zadefinovaných problémov.
Projekt v rámci implementácie hlavnej aktivity využíva princíp partnerstva a partnerskej spolupráce (6
samosprávnych krajov okrem Bratislavského samosprávneho kraja), ako aj priamu spoluprácu
s minimálne piatimi ÚOŠS a MNO na základe inštitútu Memoranda o spolupráci. Súčasne predpokladáme
aj zapojene konkrétnych expertov z prostredia verejnej správy, mimovládneho, akademického prostredia
s využitím inštitútu dohôd (Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce) a dodávateľov
identifikovaných služieb.
Zdôvodnenie: Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) je
garantom, ktorý z hľadiska vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších

atribútov, je implementácia národného projektu (v porovnaní s realizáciou prostredníctvom dopytovo
orientovaného projektu, iných spôsobov napĺňania cieľov OP, ako aj hospodárneho využitia finančných
prostriedkov) najefektívnejším komplexným a systémovým riešením s celonárodným dopadom. Prípadné
rozdrobenie cieľov a podaktivít projektu do viacerých dopytových projektov by bolo riskantným
modelom, ktorý nezabezpečuje vzájomnú synergiu výstupov a želaný efekt v presahu na aplikačnú prax.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
1.
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Prioritná os
Investície
do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti
Investičná priorita
Špecifický cieľ

Miesto realizácie projektu (na úrovni
kraja)
Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)

3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa národného
projektu2

VS a
verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v
záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
S príkladom aktivity:
budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít-opatrenia
zamerané na budovanie inštitucionálnych kapacít
nevyhnutných pre naplnenie cieľov reformy VS, vytváranie
nových a podpora existujúcich spôsobilostí a kapacít
nevyhnutných pre vykonávanie reformy
zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do
prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS
opatrenia, v rámci ktorých bude VS aktívne zapájať do
prípravy, implementácie a monitorovania verejných politík,
sociálnych a ekonomických, partnerov, MNO a ich platformy,
expertov a ich profesijné združenia s cieľom vytvoriť kvalitné
a efektívne stratégie.
všetky kraje / celé územie SR
•inštitúcie a subjekty ústredných orgánov štátnej správy
•vyššie územné celky
•obce a mestá
•mimovládne neziskové organizácie
•občania (prijímatelia služieb VS)
•akademický sektor a prostredie vysokých škôl
•mladí ľudia

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej
spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) je v súčasnej dobe súčasťou
organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR v zmysle Zákona č.
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy.
Bol zriadený v roku 2011 na základe UZNESENIA VLÁDY 134/2011 s
cieľom budovať a podporovať partnerstvo medzi štátom a občianskou
spoločnosťou. ÚSV ROS okrem iných aktivít zabezpečuje a koordinuje
tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie
postavenia občanov voči štátu a orgánom verejnej správy (ďalej len „VS“),
podporu aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na
verejné
politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu a
zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej
spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre
občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej
len
„MNO“).
Úrad analyzuje, konzultuje a vyhodnocuje potreby tretieho sektora s
členmi Komory za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie a spolupracuje s ďalšími expertmi z
MNO v environmentálnych, sociálnych, advokačných, ľudsko-právnych a
iných témach. Rovnako koordinuje implementáciu záväzkov z akčných
plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie a akčného plánu Koncepcie pre
rozvoj občianskej spoločnosti.

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú
stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
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Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu aktivít
národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom programe?

Obchodné meno/názov (aj názov
sekcie ak relevantné)
Sídlo
IČO

Na základe Uznesenia vlády 134/ 2011 s cieľom budovať a podporovať
partnerstvo medzi štátom a občianskou spoločnosťou, je ÚSV ROS
jediným možným prijímateľom pre prípravu, implementáciu
a vyhodnotenie národného projektu, Podpora partnerstva a dialógu
medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými
organizáciami na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej
úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Projekt je viazaný na stratégiu OP Efektívna verejná správa a realizácia
jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík,
strategických
dokumentov ÚSV ROS, pričom tieto politiky súčasne dopĺňa.
Z dôvodu overovania inovatívnych postupov prípravy a tvorby politík
na participatívnom princípe (so zapojením občana, verejnosti,
zainteresovanej verejnosti, MNO, subjektov verejnej správy, ako aj
ďalších strategických aktérov na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni)
je nutné zapojenie veľkého množstva aktérov na rôznych úrovniach.
Z dôvodu územnej a obsahovej komplexnosti projektu je nutná
prítomnosť
koordinačného orgánu, ktorý dohliadne na činnosť všetkých aktérov v
záujme dosiahnutia očakávaných výsledkov projektu.
ÚSV ROS v spolupráci so širokou škálou expertov z akademického,
verejného, mimovládneho sektora a vybranými partnermi z verejnej
správy, cielene buduje predpoklady a implementuje kroky zamerané na
budovanie kapacít a podporu participatívnej tvorby verejných politík na
národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Z hľadiska
vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších
atribútov je komplexným a systémovým riešením s celonárodným
dopadom.
Ministerstvo vnútra SR / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoja
občianskej spoločnosti
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 2, 81272
000151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak
relevantné)3
Kritériá pre výber partnera 4
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov
Sídlo

IČO

Nositeľ verejnej moci – samosprávny orgán

kompetenčný rámec vymedzený zákonom č. 302/2001 Z. z. - Zákon o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Áno, v súlade s povinnosťou spracovať a implementovať Integrované
územné stratégie na všetkých oprávnených úrovniach: vyšší územný
celok, Príslušné územie Udržateľného mestského rozvoja ÚMR /
Relevantné pre UMR, Príslušné územie Strategicko – plánovacieho
regiónu SPÚ / VÚC.
Banskobystrický samosprávny kraj / Košický samosprávny kraj /
Nitriansky samosprávny kraj / Prešovský samosprávny kraj /
Trenčiansky samosprávny kraj / Žilinský samosprávny kraj
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01
Banská Bystrica / Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu
Mieru 68/1 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto / Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Rázusova 2915/2A 94901 Nitra / Úrad
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 5043/2 08001
Prešov / Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici
7282/20A 91101 Trenčín / Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 2622/48 01109 Žilina
37828100 / 35541016 / 37861298 / 37870475 / 36126624 / 37808427

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže
byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala
pod pôsobnosť zákona o VO.
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V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre
zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
08-09/2021
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
09-10/2021
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia 09/2020
realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
37 mesiacov do september 2023
projektu v mesiacoch
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

5 140 000,00 Eur
5 200 000,00 Eur
60 000,00 Eur (5% kofinancovanie 6 partnerov
projektu)

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré
priamo súvisia s realizáciou NP:
Podpora participatívnej tvorby verejných politík je predmetom spoločenskej objednávky aj prioritou ÚSV
ROS v zmysle plnenia akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené
vládnutie so zameraním na zvýšenie kvality, optimalizáciu verejných politík a skvalitnenie výkonu služieb
klientom (občanom), zvyšovanie dostupnosti a efektivity služieb na základe participatívnej prípravy a
tvorby politík: Programové vyhlásenie Vlády SR, Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020,
Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán a Regionálne integrované územné
stratégie.
Predkladaný národný projekt ÚSV ROS vychádza z niekoľkých strategických materiálov ÚSV ROS,
schválených vládou SR, ktoré identifikovali východiská, aktuálne potreby a súčasne zadefinovali hlavné
požiadavky na predkladaný projekt. Ide o tieto strategické materiály: Iniciatíva pre otvorené vládnutie –
Akčný plán na roky 2020 – 2021 a pripravovaný Akčný plán na roky 2022 – 2024, Koncepcia rozvoja
občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020, pripravovaná Koncepcia rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku do roku 2030 a pripravovaný Akčný plán ku Koncepcii na roky 2021 – 2024.

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný
zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
Kľúčové zistenia a nastavenia projektu vychádzajú z výstupov projektu NP Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Zistenia a výstupy boli spracované aj v rámci výstupov
knižnej edície PARTICIPÁCIA, ktoré sa viažu na analyzované a skúmané oblasti:









pilotná schema participatívnej tvorby verejných politík
teoretické východiská participácie
spôsoby a miera participácie verejnosti
participatívne procesy (monitoring a hodnotenie pilotnej schémy)
zapájanie zraniteľných skupín
prínosy participácie a ich hodnotenie
participatívne rozpočty a samospráva
participatívne rozpočty a školy







legislatíva a participácia
vzdelávanie a participácia
vysoké školy a participácia
budovanie kapacít a participácia
newsletter NP PARTI

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené
výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
Realizácia ukončeného národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík (ITMS kód projektu: 314011M298) zabezpečila realizáciu pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, ktorá predstavovala „praktickú“ časť projektu a zastrešila 12
pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna,
mikroregionálna, lokálna úroveň). Účelom pilotnej schémy bolo testovanie inovatívnych postupov
participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VS na princípe partnerstva ÚSV ROS, vybraných
subjektov VS a MNO. Výsledkom bolo 12 participatívne vytvorených verejných politík a poznanie, ktoré
priniesla následná analýza participatívnych procesov z pilotnej schémy. „Teoretickú“ časť zastrešili
analyticko-metodické činnosti zamerané na podporu zavádzania participatívnej tvorby politík do praxe
a rôzne aspekty participácie (východiská participácie, prieskum spôsobov a miery participácie verejnosti,
zapájanie zraniteľných skupín, meranie prínosov analýza legislatívnych a právnych predpisov na podporu
participácie, tvorba praktických metodík, budovanie znalostnej databázy) vrátane testovania
novovytvoreného vzdelávacieho programu pre pracovníkov VS (60 školených zamestnancov VS). Hlavné
výstupy sa stali predmetom znalostnej databázy (www.participacia.eu) a knižnej edície Participácia.
Výsledky projektu priniesli poznanie, že zástupcovia verejnej správy majú porozumenie pre to, že
participácia by mala byť centrálnou súčasťou verejno-správnej praxe, ktorá je transparentná a
orientovaná na občana. Avšak treba si uvedomiť a kriticky priznať, že participácia a participatívny proces
tvorby verejných politík sa nachádza v prvej fáze svojho vývoja a udomácňovania v prostredí slovenskej
verejnej správy na všetkých úrovniach. Metaforicky povedané – zavádzanie participatívnych procesov do
praxe verejnej správy je ešte „v plienkach“ a hlavne je determinované rôznymi „detskými chorobami a
neduhmi“, ktoré často prvé fázy „života“ zavádzanie nových a inovatívnych procesov sprevádzajú:
 kapacitná nepripravenosť alebo poddimenzovanosť subjektov VS na zavádzanie
participatívnej tvorby verejných politík (od poznatkovej kapacity, až po finančnú a personálnu
kapacitu – absencia špecializovaných pracovných pozícií, pracovísk, útvarov a oddelení, či
expertov),
 deklarovaná ochota tvoriť verejnú politiku participatívnym spôsobom nie vždy znamená
skutočnú ochotu, ktorá sa odráža do reálne plánovaných a vykonávaných aktivitách,
 pretrvávajúca rezistencia zamestnancov VS realizovať participatívny proces nielen ako
formálnu povinnosť, ale ako pridanú hodnotu tvorby verejných politík,
 pretrvávajúca nedôvera medzi sektormi, ktorú často prinášajú aj zainteresované strany, nízka
kultúra medzirezortnej komunikácie, ktorá má negatívny dopad na plánovanie, realizáciu a
tvorbu verejných politík, ktoré vyžadujú multirezortný prístup a koordináciu particip.
procesu,
 zvyšujúca sa nedôvera občanov a verejnosti v inštitúcie, politickú reprezentáciu a verejné
politiky z dôvodu nízkej a nezrozumiteľnej komunikácie verejných politík, častej revízie
politík, novelizácie právnych predpisov, zvýšenej admistratívnej záťaže na strane klienta –
občana a narastajúcemu pocitu, že politiky neprispievajú k zlepšeniu kvality služieb,
 nedostatočné zručnosti a znalosť princípov participatívnej tvorby politík na strane
predstaviteľov VS, MNO a občanov – potreba budovania kapacít na strane všetkých aktérov,
 nedostatočná systémová podpora zavádzania inovatívnych postupov do procesu tvorby
verejných politík na participatívnom princípe vrátane základných predpokladov – budovanie
kapacít a personálna pripravenosť relevantných aktérov na strane VS i MNO,
 nezohľadnenie časovej náročnosti participatívneho procesu,
V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 20072013.
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nezabezpečený transfer existujúcich skúseností zo zahraničia i domácej praxe.

Na rozdiel od ukončeného národného projektu sú v predkladanom projekte intervencie a programy
zamerané na budovanie kapacít v previazaní na konkrétne ekosystémy verejnej správy a rôzne cieľové
skupiny. Podaktivity projektu sú dizajnované na mieru a v zmysle identifikovaných potrieb
konkrétnych cieľových skupín: inštitúcie a subjekty ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS), vyššie
územné celky, obce a mestá, právnické osoby – MNO, občania (prijímatelia služieb VS), akademický
sektor a prostredie vysokých škôl a mladí ľudia.
Projekt buduje kapacity, zabezpečuje podpora tvorby nových pracovných miest pre analytické
a manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení v prostredí VS
s dôrazom na vzniku nových pracovných miest a nových organizačných štruktúr na podporu
participácie s cieľom zabezpečiť:
o implementáciu inovovaných procesov – zavádzaním inovatívnych a optimalizačných
prístupov do aplikačnej praxe verejných inštitúcií v previazaní na participatívnu tvorbu
verejných politík, zavádzanie princípov otvoreného vládnutia, budovania dôveryhodných
verejných inštitúcií, posilňovanie legitimity a postavenia MNO,
o vyvíjaním nových produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na budovanie vlastnej
poznatkovej praxe zamestnancov VS, zvyšovanie informovanosti, ako aj podporu
procesov vzájomného účenia sa v oblasti zvyšovania zručností a poznatkov v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík,
o zvyšovanie počtu zamestnancov subjektov VS zapojených do vzdelávania v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík a inovovaných procesov,
o zavádzanie systému učiacich sa inštitúcií a učenia sa praxou a v praxi – odborná príprava
odborných zamestnancov v rámci každodennej prevádzky subjektov VS formou pilotných
programov,
o budovanie a podpora platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík prostredníctvom sieťovania a budovania funkčných komunít praxe,
o vznik nových informačných zdrojov a aktualizáciou existujúcej znalostnej databázy,
o pokračovanie analytických a výskumných aktivít – rozšírením o nové výskumné témy
zamerané na kontext a širšie zarámcovanie participácie,
o praktické uplatnenie výskumných a analytických zistení do aplikačnej praxe,
o cielenú spoluprácu s expertmi z MNO na príprave a implementácii participatívnych
procesov a posilnenie možností občianskych organizácií prispievať k tvorbe verejnej
politiky,
o prehlbovanie dialógu a spolupráce subjektov VS a MNO nielen na tvorbe, ale aj
implementácii politík,
o budovanie predpokladov pre rozvoj verejných služieb vo verejnom zájme, ako aj
rozvojom verejných služieb v partnerstvách,
o mapovanie aktérov z prostredia MNO na národnej a regionálnej úrovni,
o podporu zavádzania princípov otvoreného vládnutia do praxe VS,
o vytvorenie metodologického základu pre budovanie dôveryhodných inštitúcií,
o podporu dialógu medzi VS, sociálnymi a ekonomickými partnermi a MNO v kontexte
reformy VS,
o šírenie a transfer dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam
známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
Realizácia národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík rovnako poukázala na systémové riziká a limity zavádzania riadených participatívnych
procesov tvorby verejných politík. Predkladaný národný projekt rieši identifikované problémy, ktoré
sprevádza absencia a nedostatok:
•
systémovej a cielenej podpory participatívnych procesov tvorby verejných politík na úrovni
ÚOŠS, samosprávnych krajov, ako aj miest a obcí, zameraná na:
o audit participatívnych procesov v rámci verejných inštitúcií,
o systémy na budovanie poznatkovej praxe pre jednotlivé úrovne VS,

budovanie kapacít inštitúcií cez špecializované vzdelávacie a výcvikové programy pre
zamestnancov,
o štandardizované interné procesy a postupy prípravy, realizácie a hodnotenia
participatívnej tvorby verejných politík,
o projektový prístup v ich riadení a manažovaní,
o priebežný interný monitoring a vyhodnocovanie prebiehajúcich a ukončených
participatívnych procesov,
o podpora inovácií v dizajnovaní participatívnych procesov, ktoré sú vo vlastníctve
rezortov, či ďalších subjektov verejnej správy,
systematického monitoringu a vyhodnocovania úrovne a miery zapojenia verejnosti do tvorby
verejných politík na vládnej úrovni vrátane plnenia zákonných nastavení v zmysle Zákona
o tvorbe právnych predpisov,
špeciálnych programov pre podporu participatívnej tvorby verejných politík v štruktúre ďalšieho
vzdelávania a výcviku zamestnancov VS, kladúcich dôraz na riadenú participáciu a interné
procesy riadenia participatívnych procesov (príprava, dizajnovanie a riadenie procesov vo vnútri
inštitúcie),
erudovaných expertov a lektorov pre implementáciu programov ďalšieho vzdelávania v
predmetnej oblasti,
pracovných pozícií koordinátorov participatívnych procesov nielen v Katalógu a štruktúre
pracovných miest vo verejnej správe, ale v samotnej aplikačnej praxi VS,
špecializovaných organizačných jednotiek (oddelenia participácie) v organizačnej štruktúre
inštitúcií,
odborných zamestnancov a nezávislých expertov, zabezpečujúcich podporu participatívnej tvorbe
verejných politík v prostredí verejnej správy na úrovni dizajnovania, riadenia, monitoringu a
vyhodnocovania participatívnych procesov,
odborných platforiem a kooperujúcich sietí, ako aj profesných asociácií, zastrešujúcich expertov
pre participatívnu tvorbu verejných politík,
cielenej podpory participácie mladých ľudí,
špecializovaných popularizačných mediálnych formátov na podporu participácie ako sú blogy,
podcasty, elektronické newslettre atď.,
špecializovaných predmetov a programov zameraných na občiansku a riadenú participáciu na
vysokých školách/fakultách/katedrách (tam, kde je to relevantné).
o

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zistenia ukončeného projektu poukázali na fakt, že proces zavádzania participácie do praxe verejnej
správy musí byť postupný – evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, zavádzaní
inovatívnych opatrení do praxe verejnej správy, monitorovaní, vyhodnocovaní a priebežnom
zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z aplikačnej praxe verejných inštitúcií do ďalších procesov
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.
Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené BUDOVANIE KAPACÍT nielen v prostredí VS, ale aj na
strane občianskej spoločnosti a neorganizovanej verejnosti/občana, postavené na vzájomnom učení,
vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z praxe do ďalších procesov
zapájania verejnosti do tvorby politík. Stále nedisponujeme dostatkom kvalitatívnych dát, ktoré by nám
pomohli pochopiť interné nastavenia participácie v jednotlivých verejných inštitúciách v previazaní na
prípravu, dizajnovanie a riadenie participatívnych procesov, ako aj príčiny úspešnosti/neúspešnosti
participatívnej tvorby verejných politík s dôrazom na úskalia, ktoré prináša aplikačná prax.
Otázka dňa znie, ako zabezpečíme kroky, ktoré smerujú k budovaniu kapacít v prostredí VS, ako aj
podpore zmysluplnej občianskej účasti a pravidelného dialógu s občanmi, zainteresovanou verejnosťou a
zastupiteľskými reprezentatívnymi združeniami, či konkrétnymi demografickými skupinami, ktorých sa
verejné politiky priamo dotýkajú. Ako podporiť zavádzanie participácie a participatívnych procesov, ktoré
posilňujú dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie a ako naštartovať procesy spolutvorby verejných politík
v širokom dialógu, partnerstve a spolupráci subjektov verejnej správy s verejnosťou tak, aby sa kvalitná
viacúrovňová participácia stala prirodzenou súčasťou procesov tvorby verejných politík.
Očakávať „zázraky“ a myslieť si, že sme pripravení spoločne (na strane subjektov VS a MNO) pracovať v
prospech budúcnosti s využitím participatívnych procesov bez systémových intervencií a podpory
subjektov VS a MNO v prospech participácie, je krátkozraké a naivné.

Preto je v centre záujmu predkladaného národného projektu téma budovania kapacít pre
participatívnu tvorbu verejných politík v prostredí VS – príprava, odborné vedenie a sprevádzanie
odborných zamestnancov subjektov VS, poverených dizajnovaním a riadením procesov zapájania
verejnosti do tvorby verejných politík, alebo budúcich koordinátorov participácie, ktorí budú v rámci
jednotlivých inštitúcií zodpovední za prípravu, riadenie a manažment participatívneho procesu.
Prenos poznatkov a zručností v oblasti participatívnej tvorby verejných politík musí byť postavený na
potrebách, znalostiach a skúsenosti, ktorá sa buduje a prichádza priamo zvnútra verejných inštitúcií
a konkrétnych ekosystémov verejnej správy.
Budovanie kapacít v prostredí VS sa nemôže opierať len o skúsenosti a poznanie prameniace z občianskej
participácie, teda participácie iniciovanej "zdola", ale treba si uvedomiť, že participatívny proces, ktorý
je vo "vlastníctve" inštitúcií VS, si vyžaduje inú perspektívu riadenia a nastavenia procesov nielen
navonok voči zapájanej verejnosti, ale hlavne DOVNÚTRA INŠTITÚCIÍ.
Riadená participácia, ktorú iniciujú a majú vo vlastníctve subjekty VS (ministerstvá, obce, mestá, či
samosprávne kraje), je samostatnou a špecifickou disciplínou, ktorá si potrebuje budovať vlastnú
poznatkovú prax v rámci inštitúcií VS, ale súčasne aj na úrovni vysokých škôl v rámci prípravy nových
"zamestnancov VS".
Prioritnú pozornosť projekt venuje:
 ÚOŠS z dôvodu, že nastavenie legislatívneho procesu v oblasti tvorby tzv. vládnych návrhov
zákonov prostredníctvom Zákona o tvorbe právnych predpisov vytvára vhodné podmienky
pre participáciu. Napriek takto vytvoreným predpokladom poskytujúcim vysoký štandard
formálneho zapojenia verejnosti, ÚOŠS bojujú so schopnosťou dostatočne zvnútorniť podstatu
participácie a efektívne zapojiť verejnosť do prípravy, schvaľovania, implementácie,
monitorovania, vyhodnocovania a aktualizácie/revízie verejných politík.
 vyšším územným celkom z dôvodu, že ich v najbližšom období čaká implementácia
kľúčových stratégií s dôrazom na Integrované územné stratégiie (IUS), ktorých plnenie si
vyžaduje zvýšiť mieru riadenej participácie v prospech efektívnej spolupráce aktérov z
územia, budovanie nových partnerstiev a otvorenie dialógu o procese a spôsobe
implementácie IUS.
Projekt ponúka testovanie nových prístupov a zavádza inovatívne programy budovania kapacít,
zamerané na podporu riadenej participácie na úrovni zapojených verejných inštitúcií z prostredia ÚOŠS a
VÚC, ako aj na úrovni jednotlivcov – ich odborných zamestnancov. Realizované činnosti vytvárajú priestor
pre vznik nových produktov a služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie zamestnancov, overuje nové
prístupy vo vzdelávaní zamestnancov na princípoch vzájomného učenia sa a budovaní komunít praxe
zo zamestnancov ÚOŠS a VÚC. Rovnako vytvárame predpoklady pre implementovanie inovovaných
procesov na podporu participácie v inštitúciách prostredníctvom vzniku nových pracovných miest a
organizačných zložiek, odbornou prípravou a sprevádzaním koordinátorov participácie, realizácie auditu
participatívnych procesov a ich následnej optimalizácii a zavedených nových procesných nastaveniach
v prostredí konkrétnych inštitúcií.
Súčasne projekt ponúka bohatý vzdelávací mix a široké možnosti vzdelávania pre všetky cieľové
skupiny (samospráva, MNO, aktívni občania, mladí ľudia, odborná verejnosť, úradníci z verejných
inštitúcií) prostredníctvom nových programov, diskusných cyklov, tréningov, workshopov, odborných
konferencií a formátov na podporu informovanosti a popularizácie participácie.
Zavádzanie princípov participácie, partnerstva, dialógu a spolupráce v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík do praxe VS je postupný riadený proces, ktorý si vyžaduje samostatné intervencie nielen
na strane VS, ale aj na strane občianskej spoločnosti s dôrazom na MNO a vysoké školy.
Projekt otvára nové témy, ktoré sú spojené s budovaním podmienok pre efektívne zapojenie aktérov z
prostredia MNO do tvorby a implementácie verejných politík prostredníctvom mapovania aktívnych
aktérov z prostredia MNO, sieťovania MNO, vzniku a podpory činnosti sektorových rád MNO (v členení v
zmysle registra MNO) s cieľom vybudovania kooperujúcich platforiem zameraných na zvýšenie

reprezentatívnosti, legitimity a zúčtovateľnosti MNO v participatívnych procesoch, ako aj zvyšovanie
kvality verejných politík s účasťou MNO.
Novou témou je aj miera implementácie verejných politík a plnenie agendy v kompetenciách subjektov VS
s podporou MNO (s dôrazom na segment služieb vo verejnom záujme), čo si vyžaduje realizáciu krokov
a postupov, ktoré zmapujú, zanalyzujú a zhodnotia potenciál MNO v rámci jednotlivých oblastí výkonu
správy v previazaní na služby vo verejnom záujme, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje
s jednotlivými VS pri službách a úlohách, ktoré majú v VS v kompetencii s dôrazom na ÚOŠS.
Súčasťou intervencií v prospech MNO je aj nastavenie základných rámcov pre podporu účasti MNO
na rozvoji verejných služieb v partnerstve MNO s VS tak, aby sa zabezpečila implementácia prorastovej politiky na základe synergií a harmonickej interakcie na všetkých úrovniach VS od centrálnej až
po miestnu, vrátane politík a služieb garantovaných samosprávami.
Projekt súčasne sleduje podporu participácie v širšom kontexte výskumných zadaní a analytických
činností v presahu na princípy otvoreného vládnutia: transparetnosti, integrity, zúčtovateľnosti
verejných inštitúcií, identifikovanie a analýza príčin úspešnosti/neúspešnosti zavádzania uvedených
princípov do aplikačnej praxe verejnej správy. Samostatnú kapitolu tvorí výskum a praktické kroky
zamerané na proces budovania dôveryhodných inštitúcií, pretože dôvera verejnosti v inštitúcie je pre
zdravé fungovanie spoločnosti kľúčová a je nielen predpokladom kvalitnej participácie
obyvateľov/verejnosti, ale aj jej produktom.
Projekt vo svojej štruktúre činností reaguje na konkrétne výzvy, ktoré sú spojené s personálnym
posielnením ÚSV ROS a budovaním kapacít, ktoré budú kľúčové pre realizáciu plánovaných intervencií
tak, aby zohľadnili potreby a požiadavky identifikovaných cieľových skupín, ako aj konkrétnych úrovní
verejnej správy.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade,
že v projekte je zapojený aj partner)
Žiadateľ – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v predchádzajúcom
programovom období realizoval Národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a
kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO. Aktuálne
realizuje 3 projekty: dva NP ako prijímateľ, a to Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík“ a Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej
spoločnosti, ďalšie ako partner Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do
implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov I., II, III a IV.
Skúsenosti z realizácie týchto projektov viedli k vybudovaniu personálnych kapacít pre čerpanie
príspevkov z EŠIF, ako aj vytvoreniu procesov riadenia projektov po personálnej, procesnej aj finančnej
stránke. ÚSV ROS naďalej disponuje tímom expertov, ktorí boli poverení riadením národného projektu
Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík.
Žiadateľ má nastavené procesy realizácie národných projektov, pričom na projektový a finančný
manažment využije existujúce personálne kapacity z národného projektu Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík I., ktoré prispôsobí novým potrebám pokračovania
projektu. Súčasne ÚSV ROS plánuje rozšíriť svoj tím o potrebné pracovné pozície, v rámci ktorých
špeciálne pripravení experti zabezpečia nové analytické a výskumné zadania, ako aj služby
v novovytvorenom portfóliu služieb ÚSV ROS (dizajn participatívnych procesov, poradenstvo, konzultácie,
monitoring a hodnotenie participačných procesov a ďalšie).

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti
pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)
Hlavné ciele:

1/ budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík – so zámerom zabezpečiť
implementáciu špecializovaných intervencií a pilotných programov, zameraným na budovanie
personálnych kapacít verejných inštitúcií v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, naštartovať
proces učiacich sa inštitúcií a formovania prvých komunít praxe pre participáciu zo zamestnancov
subjektov VS, zabezpečiť prístup verejných inštitúcií k odbornej podpore v čase prípravy, dizajnovania
a navrhovania participatívnych procesov formou nového portfólia služieb na strane ÚSV ROS (vznik
participatívnej jednotky ÚSV ROS/MV SR), zabezpečiť podporu pre účasť MNO na tvorbe a implementácii
verejných politík., ponúknuť programy podporujúce proces informovania a vzájomného učenia sa,
zdieľania poznatkov a skúseností pre rôzne cieľové skupiny s využitím pestrého mixu metód: komunity
praxe, workshopy, tréningy, siete a platformy na podporu participácie, cykly informačných podujatí, ako aj
iných komunikačných aktivít pre zástupcov MNO, širokú verejnosť, vysoké školy a študentov vysokých
škôl, základných a stredných škôl a mladých ľudí.
 prínosy: Postupné budovanie kapacít pre participáciu v prostredí verejných inštitúcií prispieva k
realizácii reformných krokov v prostredí VS. Optimalizáciou a profesionalizáciou riadených
procesov participatívnej tvorby verejných politík, ako aj nahradením formálnej, dekoratívnej a
deklarovanej participácie za autentický process zapojenia verejnosti posilňujeme dôveru vo
verejné inštitúcie, ktoré je pre zdravé fungovanie spoločnosti kľúčové. Efektívna participácia vedie
k tomu, že obyvatelia nadobúdajú dôveru v to, že inštitúcia VS pracuje s nimi a pre nich. Okrem
toho však participácia dôveru obyvateľov zvyšuje – obyvatelia, ktorí participujú na správe vecí
verejných, majú možnosť vstúpiť do dialógu a vzťahu s verejnou inštitúciou, vzájomne sa spoznať
a spolupracovať. Dôvera je predpokladom kvalitnej participácie obyvateľov/verejnosti, ale aj jej
produktom – to znamená, že obyvatelia majú vyššiu tendenciu a ochotu participovať na správe
vecí verejných, ak dôverujú inštitúciám VS (pretože majú dôveru v to, že inštitúcia ich hlas
skutočne vypočuje a ich vstup do participatívneho procesu bude mať reálny efekt). Projekt v rámci
realizácie
svojich
podaktivít
buduje
nový
vzťah
medzi
verejnosťou/občanom
a vládou/jednotlivými úrovňami VS. Proces participácie mení optiku zodpovednosti za veci
verejné v priestore mesta, obce, či štátu. Participatívny proces posúva spoluzodpovednosť bližšie
k občanom formou spolurozhodovania, spolupráce na príprave a realizácii intervencií a zdieľanej
zodpovednosti za ich správu a udržateľnosť. Posilnenie vzájomnej spolupráce medzi verejným
sektorom a mimovládnym neziskovým sektorom so zámerom riešiť spoločné problémovy, ktoré
prispievajú k zlepšeniu kvality života v území. Vzájomná spolupráca, prípadne partnerstvo, je
podstatným predpokladom dosiahnutia efektívnych výsledkov v záujme tretej strany, ktorou sú
občania. Projekt pomáha vyjasniť a stabilizovať rolu MNO v oblastiach participatívnej tvorby ako
aj implementácie verejných politík, vrátane agendy poskytovania služieb vo verejnom záujme v
oblastiach všeobecného záujmu (identifikácia služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo
spolupracuje s jednotlivými subjektami VS (s dôrazom na ÚOŠS) pri službách a úlohách, ktoré
majú v kompetencii, analýzou príčin funkčnosti/nefunkčnosti vzťahov (partnerstvo, spolupráca,
cielená podpora) medzi MNO a VS (s dôrazom na ÚOŠS) pri poskytovaní a financovaní služieb,
v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri
službách a úlohách, ktoré majú v kompetencii), projekt vytvára predpoklady pre obdobný proces
na úrovni regionálnej a miestnej územnej samosprávy.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným
programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia
byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít
za požadované výdavky dosiahne.6
Aktivita
Súvisiaci programový
Indikatívn
projektu
ukazovateľ7
Cieľ národného projektu
Merateľný ukazovateľ
a cieľová
hodnota

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné
zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
7 Národný
projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
6

agreguje

P0913 – Počet zamestnancov VS
vykonávajúcich analytické činnosti
alebo manažérske činnosti v prospech
zavádzania inovačných a reformných
opatrení vo VS
P0178 – Počet koncepčných,
analytických a metodických
materiálov

23

Aktivita 1

O0305 - Počet organizácií
zapojených do
implementovania
inovovaných procesov

15

Aktivita 1

budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík

P0719 – Počet zavedených
inovatívnych procesov

7

Aktivita 1

budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík

P0589 – Počet zrealizovaných
informačných aktivít

168

Aktivita 1

O0303 – Počet strategických,
koncepčných, metodických
a analytických materiálov,
vypracovaných za účelom
zefektívnenia VS
O0305 - Počet organizácií
zapojených do
implementovania
inovovaných procesov
N/A

budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík

P0887 - Počet novovzniknutých
platforiem zameraných na zvyšovanie
kvality verejných politík

3

Aktivita 1

N/A

budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík

P0718 - Počet vyvinutých produktov
a/alebo služieb vzťahujúcich sa na
vzdelávanie

3

Aktivita 1

N/A

budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík
budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej
tvorby verejných politík

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ národného projektu

Ukazovateľ

Indikatívn
a cieľová
hodnota

Aktivita projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa
Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

P0913 – Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo
manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
P0719 – Počet zavedených inovatívnych procesov
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných
politík
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať, monitorovať a vyhodnocovať priebežne
počas realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné
zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
8

11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných
pre jednotlivé cieľové skupiny

iných

dopadov,

ktoré

sa

dajú

očakávať

Dopady

Cieľová skupina
(ak relevantné)

Počet9

Zavedenie procesov riadenej participácie, a tým
skvalitnenie procesov prípravy a tvorby
strategických dokumentov so zapojením
verejnosti:

participácie a profesionalizácia procesov
vo vnútri verejných inštitúcií

účasť na budovaní princípov otvorenej
verejnej správy a novej kultúry vládnutia

zvýšenie dôvery občanov v konkrétne
subjekty verejnej správy prostredníctvom
zavádzania a inovovania mechanizmov
a postupov tvorby verejných politík so
zapojením verejnosti,

možnosť multiplikácie nadobudnutých
výstupov a skúseností do ďalších
procesov tvorby verejných politík/
verejných inštitúcií,

zvýšenie miery porozumenia pre
zavádzanie participatívnych procesov,

zvýšenie počtu zamestnancov verejnej
správy, ktorí budú zapojený do
programov vzdelávania, zameraných na
získanie poznatkov a zručností
potrebných pre participatívnu tvorbu
verejných politík,

využitie potenciálu partnerstva medzi
subjektami VS a MNO, či inými
stakeholdermi v procesoch
implementácie politík

zvýšenie kvality informovania verejnosti
o príprave a tvorbe verejných politík, ako
aj o možnostiach zapojenia sa do ich
tvorby

inštitúcie a subjekty
ústredných orgánov
štátnej správy,
vyššie územné celky,
obce a mestá,
mimovládne neziskové
organizácie,
občania (prijímatelia
služieb VS),
akademický sektor a
prostredie vysokých
škôl, združenia
právnických osôb,
reprezentujúce socioekonomických
partnerov

Počet osôb nie je možné identifikovať.

občania (prijímatelia
služieb VS)

Počet osôb nie je možné identifikovať.

všetky identifikované
cieľové skupiny

Počet osôb nie je možné identifikovať.

MV SR a 6
samosprávnych krajov

22 osôb / 1parti jednotka ÚSV ROS/MVSR + 6
samostatných organizačných jednotiek

MNO a relevantné
subjekty verejnej
správy

počet MNO zastrešených a aktívne sa
zapájajúcich do činnosti sektorových rád MNO
nie je možné kvantifikovať, predpokladaný
počet sektorových rád 7, počet subjektov VS,
ktoré využívajú prínosy sektorových rád MNO
nie je možné presne kvantifikovať – ide
o dlhodobý dopad
nie je možné kvantifikovať, počet subjektov
VS, ktoré využívajú prínosy sektorových rád
MNO nie je možné presne kvantifikovať – ide
o dlhodobý dopad
predpokladaný počet zapojených vysokých
škôl 8, počet vysokoškolských študentov, ktorí
budú využívať výsledky projektu nie je možné
kvantifikovať

Zlepšenie informovanosti verejnosti
o možnostiach zapojenia do participatívnych
procesov tvorby verejných politík na všetkých
úrovniach VS
Rozšírené informačné zdroje, venované téme
participácie a aktualizovaná znalostná databáza
o nové výstupy a výsledky projektu
Zavedené pracovné pozície koordinátorov
participácie a vytvorenie samostatných
organizačných štruktúr vo verejných inštitúciách
Zvýšenie reprezentatívnosti, legitimity a
zúčtovateľnosti MNO v aplikačnej praxi
participatívnej tvorby verejných politík na
vládnej a regionálnej úrovni s využitím
mechanizmov zjednocovania stanoviska MNO
prostredníctvom odborných platforiem sektorových rád MNO
Stabilizovaná rola MNO v oblasti poskytovania
služieb vo verejnom záujme v oblastiach
všeobecného záujmu na všetkých úrovniach
Zavedené nové predmety Participácia
a participatívna tvorba verejných politík na
vysokých školách

9

MNO a relevantné
subjekty verejnej
správy s dôrazom na
ÚOŠS
vysoké školy a študenti
vysokých škôl

Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

Zvýšená miera účasti mladých na
(spolu)rozhodovaní
Zvýšená úroveň kvality participatívnych
procesov na základe transferu dobrých
príkladov z praxe

mladí ľudia
regionálna a miestna
samospráva, UOŠS,
regionálna územná
samospráva, MNO

predpokladaný počet zapojených základných
a stredných škôl je 100, počet mladých ľudí
a detí nie je možné kvantifikovať
nie je možné kvantifikovať

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Názov projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík 2
Názov hlavnej aktivity: identická s názvom projektu – Budovanie kapacít v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík
Štruktúra a členenie hlavnej aktivity na podaktivity: Aktivita budovanie kapacít je zamerané
na podporu tvorby nových pracovných miest pre analytické a manažérske činnosti v prospech
zavádzania inovačných a reformných opatrení v prostredí VS s dôrazom na vzniku nových
pracovných miest a nových organizačných štruktúr na podporu participácie s cieľom zabezpečiť
jednotlivé podaktivity projektu:
PODAKTIVITA 1/ PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 ČASŤ A/ PILOTNÝ PROGRAM UČIACE SA INŠTITÚCIE PRE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 ČASŤ B/ LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVI – PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI
 ČASŤ C/ ANALYTICKÝ PROGRAM PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
PODAKTIVITA 2/ PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
 ČASŤ A/ OPTIMALIZÁCIA PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV NA ÚROVNI RÚS
 ČASŤ B/ ANALYTICKÝ PROGRAM PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
PODAKTIVITA 3/ INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE A PARTICIPÁCIA
• ČASŤ A/ PROGRAM NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
• ČASŤ B/ CYKLUS ODBORNÝCH DISKUSIÍ KABINET PARTICIPÁCIE
• ČASŤ C/ CYKLUS ODBORNÝCH KONFERENCIÍ
• ČASŤ D/ PROGRAM ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM
o Úradníci úradníkom 1: ako efektívne komunikovať?
o Úradníci úradníkom 2: e-participácia
• ČASŤ E/ PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA
• ČASŤ F/ KOMUNITA PRAXE „PARTICIPATÍVNE ROZPOČTOVANIE“
• ČASŤ G/ PROGRAM STRATÉGIE POZNANIA – PARTICIPÁCIA A VYSOKÉ ŠKOLY
• ČASŤ H/ PODCASTY
PODAKTIVITA 4/ ÚČASŤ MNO NA TVORBE A IMPLEMENTÁCII VEREJNÝCH POLITÍK
 ČASŤ A / MNO A PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK
 ČASŤ B / MNO A SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME
PODAKTIVITA 5/ DÔVERA – INŠTITÚCIE – VEREJNOSŤ
 ČASŤ A/ ANALYTICKÝ PROGRAM INKUBÁTOR OTVORENÉHO VLÁDNUTIA
 ČASŤ B/ ANALYTICKÝ PROGRAM DÔVERYHODNÉ INŠTITÚCIE

Detailný popis jednotlivých podaktivít:
1/ PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY:
Stručný opis:. podaktivita je zameraná na riadenú podporu zavádzania participácie do procesov
tvorby verejných politík na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, ako aj na analytické
činnosti spojené s analýzou týchto procesov. Skladá sa z troch samostatných častí:
 ČASŤ A/ PILOTNÝ PROGRAM UČIACE SA INŠTITÚCIE PRE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ
SPRÁVY
 ČASŤ B/ LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVI - PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI



ČASŤ C/ ANALYTICKÝ PROGRAM PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ
SPRÁVY

Stručný opis: Podaativita 1 je v časti A zameraná na riadené zavádzanie participácie na úrovni ÚOŠS
s využitím inovatívnych prístupov v procese vzdelávania zamestnancov a podporu budovania učiacich sa
inštitúcií s využitím princípov komunity praxe. Výsledkom je nielen nový produkt vo vzdelávaní –
program Učiace sa inštitúcie, zameraný na získanie poznatkov a zručností pre riadené procesy
zapájania verejnosti s dôrazom na interné nastavenie procesov prípravy, dizajnovania a realizácie
participatívnych procesov tvorby verejných politík, ale aj zapojenie 60 zamestnancov ÚOŠS (3 školiace
skupiny) do špecializovaného programu vzdelávania a príprava aproximatívne 15 – 18 dizajnov
participatívnych procesov tvorby verejných politík.
Súčasťou podkativity je aj testovanie modelov zapojenia expertov MNO do prípravy a implementácie
participatívnych procesov tvorby konkrétnych verejných politík, ktoré vznikajú v spolupráci ÚSV ROS,
expertmi MNO s maximálne 4 ÚOŠS.
Podaktivita zabezpečí vznik novej participačnej jednotky ÚSV ROS pre participáciu (4 experti na
participáciu), ktorá bude poskytovať služby naviazané na prípravu dizajnovanie a vyhodnocovanie
participatívnych procesov pre MV SR ako aj ostatné ÚOŠS. Počas projektu je ich úlohou monitorovať
a vyhodnocovať participatívne procesy, po ukončení projektu bude ich úlohou konzultovať nastavenie
a dizajn participatívnych procesov pre ÚOŠS, ako aj lektorské služby pre novovytvorený program
vzdelávania pre zamestnancov ÚOŠS Učiacich sa inštitúcií.
Podaktivita je v časti B a C zameraná aj na rozširovanie poznatkovej bázy na základe monitoringu a
hodnotenia kvality participatívnych procesov tvorby verejných politík (ukončených a prebiehajúcich)
na úrovni ÚOŠS. Samostatným blokom analytických činností je monitoring, vyhodnotenie a interpretácia
zozbieraných dát. Analýza v prvej fáze mapuje plnenie legislatívne zadefinovaných povinností na podporu
participácie (Zákon o tvorbe právnych predpisov), ako aj formálnosť/neformálnosť využívania inštitútov
predbežnej informácie, správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a verejného
vypočutia. V druhej faze sa zameriavame na kvalitu participácie, interné nastavenie procesov, ako aj
v samostatnej časti analýzy sa venujeme miere plnenia zákonom stanovených inštitútov: predbežná
informácia, konzultácie s verejnosťou, správa o účasti. Výsledkom analytických činností na podaktivite 1
je záverečná analýza: Participácia a ústredné orgány štátnej správy.
Očakávané výsledky:
 vytvorený a otestovaný nový vzdelávací program Učiace sa inštitúcie, zameraný na interné
procesy prípravy a realizácie participatívnych procesov, ktorý ponúka model prehlbovania
poznania malej skupiny expertov (20 odborných zamestnancov ÚOŠS/skupina),
 vyškolených do 60 zamestnancov ÚOŠS v programe Učiace sa inštitúcie (3 školiace skupiny),
 zabezpečená podpora budovania inštitucionálnych kapacít (procesov, organizačných štruktúr...)
prostredníctvom vyškolených zamestnancov ÚOŠS,
 funkčná komunita praxe – organická štruktúra, ktorá vytvára novú sociálnu infraštruktúru pre
tému/problematiku parzicipácie a zabezpečujú proces učenia sa v praxi a praxou. V komunitách
praxe sa jednotlivci, tímy i inštitúcie navzájom podporujú, učia sa spolu a od seba. Učia sa
rozpoznávať profesné, procesné problémy a hľadať riešenia, ktoré pomáhajú zvyšovať dopad na
učenie a rozvoj každého účastníka skupiny,
 zabezpečená podpora vstupu expertov MNO do participatívneho procesu prípravy a maximálne 4
verejných politík ÚOŠS,
 vytvorené štyri pracovné miesta/pozície – konzultanti pre prípravu a dizajn participatívnych
procesov – jadro participatívnej jednotky ÚSV ROS, ktorá poskytuje bezplatné služby pre MV SR
a ďalšie ÚOŠS,
 analýza dát – sumarizácia zistení o legislatívnom procese na vládnej úrovni a participácii
verejnosti,
 publikácia / záverečná analýza Participácia a ústredné orgány štátnej správy – výsledok
analytických činností,
 návrh na aktualizáciu Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Merateľné ukazovatele:
 P0913 – Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v
prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 5
 P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiáklov – 2
 O0303 – Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných
za účelom zefektívnenia VS – 2
 P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít – 13
 P0887 – Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík – 1
 P0718 – Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie – 1

2/ PROGRAM BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Stručný opis: podaktivita 2 je zameraná na cielené budovanie odborných kapacít pre participáciu na
úradoch 6 samosprávnych krajov (okrem Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja). V rámci
prípravy implementácie IUS vzniká nová objednávka a výzvy, spojené so zapojením verejnosti do procesu
efektívneho plnenia priorít, cieľov a konkrétnych opatrení identifikovaných IUS. Kľúčovým faktorom je
profesionalizácia interných procesov prípravy, nastavovania, dizajnovania, implementácie a
vyhodnocovania participatívnych procesov, ako aj rozšírenie palety nástrojov, metód, formátov a techník
zapájania verejnosti v previazaní na zvýšenú mieru informovania o tom, aké možnosti participácie
verejnosti existujú. Regionálna a miestna územná samospráva by sa nemala báť zavádzania inovatívnych
postupov a riešení, ktoré optimalizujú a profesionalizujú procesy v prostredí úradov samosprávnych
krajov, ako aj experimentovania s novými a deliberatívnymi formami participácie, ktoré sú u nás zatiaľ
slabo využívané. Podaktivita sa realizuje prostredníctvom dvoch častí:
 ČASŤ A/ OPTIMALIZÁCIA PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV NA ÚROVNI RÚS
 ČASŤ B/ ANALYTICKÝ PROGRAM PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
Časť OPTIMALIZÁCIA PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV NA ÚROVNI RÚS sa realizuje v partnerstve so
zapojenými VÚC prostredníctvom vzniku nových pracovných pozícií koordinátorov participácie (3
koordinátori/zapojená VÚC – spolu 18 osôb) a zabezpečením ich dlhodobej podpory zamestnancov
formou učenia sa praxou a v praxi s využitím princípov komunity praxe a individuálnych konzultačných
stretnutí s tímami koordinátorov participácie z jednotlivých VÚC. Každá fáza je naviazaná na samostatný
blok pracovno – konzultačných stretnutí, ktorý pripravuje koordinátorov na plnenie konkrétnych zadaní a
úloh: diagnostika, audit a interná analýza participatívnych procesov (sledujeme úroveň a mieru
zapojenia verejnosti, dôvody participácie, úroveň participácie, aktéri, nástroje, metódy zapájania
verejnosti, ciele a prínosy participácie). Metodické vedenie koordinátorov zabezpečuje Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Výsledkom práce koordinátorov participácie
sú dátové zdroje, ktoré sú východiskom pre tvorbu návrhov na optimalizáciu procesov participácie s
využitím nových personalnych kapacít a novej organizačnej štruktúry na podporu participácie na úrade
VÚC. Návrh obsahuje nastavenie interných procesov mapovania, prípravy, realizácie a vyhodnotenia
procesov riadeného zapájania verejnosti do tvorby politík. Výslekom je aj príprava a implementácia
malých participatívnych projektov, ako aj príprava veľkých zadaní, spojených s implementáciou
strategických dokumentov s dôrazom na IUS.
Výsledkom je vznik nových organizačných jednotiek – sekcií/útvarov/oddelení participácie v rámci
organizačných štruktúr úradov VÚC a optimalizácia prípravy a realizácie participatívnych procesov
na základe auditu ukončených a prebiehajúcich participatívnych procesov tvorby verejných politík v
prostredí samosprávnych krajov. Súčasťou je vytvorenie cestovnej mapy aktérov v území, atlasu
vhodných metód a formátov participácie, realizácia malých participatívnych projektov (quick wins),
optimalizácia procesov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na konkrétnych úradoch VÚC,
potrebných pre prípravu a implementáciu IUS, ako aj dizajnovanie veľkých participatívnych projektov,
ktoré boli identifikované z na základe kľúčových strategických dokumentov s dôrazom na IUS.
Samostatnou časťou je ANALYTICKÝ PROGRAM PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA
(priebežný monitoring a hodnotenie procesov na úrovni RÚS) s využitím zozbieraných dát z časti A.
Analytické činnosti sú rozšírené aj o monitoring a hodnotenie procesov v dvoch nezapojených VÚC
(Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj). Ich výsledkom je analýza participatívnych procesov na
úrovni regionálnej územnej samosprávy (samosprávne kraje) a vyhodnotenie programu budovanie
kapacít a optimalizácie riadenia participatívnych procesov tvorby verejných politík v prostredí RÚS.

Očakávané výsledky:
 6 zapojených samosprávnych krajov do testovania programu Budovanie kapacít (všetky okrem
Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja),
 18 nových pracovných miest koordinátorov participácie,
 6 nových organizačných štruktúr pre podporu zavádzania participácie do praxe úradov VÚC,
 18 koordinátorov participácie zapojených do programu podpory zavádzania partricipácie,
 6 spracovaných auditov participatívnych procesov na jednotlivých VÚC,
 6 návrhov na optimalizáciu procesov, spracovanie procesných máp pre prípravu, riadenie a
vyhodnotenie participatívnych procesov na úradoch VÚC – súčasťou je aj mapa aktérov v území a
atlas metód participácie,
 1 komunita praxe – sieť koordinátorov participácie z jednotlivých VÚC – vzájomné zdieľanie
poznatkov, interný monitoring a hodnotenie postupov a priebežných výsledkov práce, efektívny
transfer skúseností a priestor pre efektívne učenie sa,
 Zrealizované malé participatívne projekty na úrovni jednotlivých VÚC/RÚS,
 odsúhlasené veľké participatívne projekty v rámci každého úradu VÚC, ktoré zapadajú do
prípravy stratégií identifikovaných verejných politik a pre ne spracovaný dizajn participatívneho
procesu verejných politík z IUS/RIUS, alebo pre ďalšie participatívne projekty identifikované
vedúcimi zamestnancami úradu VÚC,
 vytvorené štyri pracovné miesta/pozície – konzultanti pre prípravu a dizajn participatívnych
procesov – jadro participatívnej jednotky RÚS, ktorá zabezpečuje monitoring a hodnotenie
participatívnych procesov na úrovni RÚS,
 spracovaná analýza Aká je prax participačnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej
územnej samosprávy?
 spracovaná analýza pilotného programu budovania kapacít na úrovni samosprávnych krajov.
Merateľné ukazovatele:
 P0913 – Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v
prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 18 + 4
 P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiáklov – 8
 O0303 – Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných
za účelom zefektívnenia VS – 8
 P0719 – Počet zavedených inovatívnych procesov – 6
 O0305 - Počet organizácií zapojených do implementovania inovovaných procesov – 6
 P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít – 7
 P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík – 1

3/ INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE A PARTICIPÁCIA:

Stručný opis: Podaktivita zabezpečuje podporu informovania a vzájomného učenia sa predstaviteľov VS a
zástupcov občianskej spoločnosti prostredníctvom cyklu na mieru šitých školiacich podujatí, seminárov,
tréningov, workshopov, informačných dní, konferencií, diskusných cyklov, zameraných na oblasť
participatívnej tvorby verejných politík, efektívnej komunikácie, e-participácie, ktoré zabezpečujú
predpoklady pre transfer dobrých príkladov z praxe, systematické a cielené budovanie kapacít na strane
subjektov VS a OS, ako aj podporu participácie mladých ľudí a vzniku nových predmetov, venovaných
participatívnej tvorbe verejných politík na vysokých školách. Program sa realizuje so zapojením
odborných zamestnancov ÚSV ROS/MV SR, ktorí realizovali NP Partricipácia (2017 – 2020). Skladá sa
z ôsmich samostatných častí:
• ČASŤ A/ PROGRAM NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
• ČASŤ B/ CYKLUS ODBORNÝCH DISKUSIÍ KABINET PARTICIPÁCIE
• ČASŤ C/ CYKLUS ODBORNÝCH KONFERENCIÍ
• ČASŤ D/ PROGRAM ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM
o Úradníci úradníkom 1: ako efektívne komunikovať?
o Úradníci úradníkom 2: e-participácia
• ČASŤ E/ PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA
• ČASŤ F/ KOMUNITA PRAXE „PARTICIPATÍVNE ROZPOČTOVANIE“
• ČASŤ G/ PROGRAM STRATÉGIE POZNANIA – PARTICIPÁCIA A VYSOKÉ ŠKOLY

•

ČASŤ H/ PODCASTY

Očakávané výstupy:
 zrealizovaný celoročný program vzájomného učenia sa Na občanoch záleží – zrealizovaných
24 školiacich aktivít pre 12 tematických okruhov
 vytvorená nová sekcia v znalostnej databáze - 24 spracovaných videonahrávok k programu
Na občanoch záleží, zapracovaných do znalostnej databázy www.participácia.eu
 zrealizovaný cyklus odborných diskusií Kabinet participácie – zrealizovaných minimálne 15
odborných diskusií
 vytvorená nová sekcia v znalostnej databáze - 15 spracovaných videonahrávok k programu
Kabinet participácie, zapracovaných do znalostnej databázy www.participácia.eu
 zrealizované tri výročné konferencie Participácia, moja láska!, sumarizujúce poznanie a prax
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,
 aktualizovaná sekcia v znalostnej databáze – spracované prezentácie, výstupy a
videonahrávky z konferencií, zapracovaných do znalostnej databázy www.participácia.eu
 vytvorený a zrealizovaný program Úradníci úradníkom – Ako efektívne komunikovať? – 15
zrealizovaných tréningov pre 10 - 15 osôb
 zrealizovaný program Úradníci úradníkom – e-participácia – 3 preškolené skupiny po 20
osôb
 aktualizovaná sekcia v znalostnej databáze – spracované prezentácie, výstupy a
videonahrávky z programu Úradníci úradníkom, zapracovaných do znalostnej databázy
www.participácia.eu
 zrealizované školenie pre krajských/regionálnych koordinátorov participatívnych rozpočtov
na školách = 8 vyškolených koordinátorov PR
 zrealizovaných 10 workshopov o participatívnom rozpočtovaní v prostredí škôl
 zapojených minimálne 100 škôl do programu zavádzania participatívnych rozpočtov na
školách,
 zrealizovaných 1 odborná konferencia o participácii mladých
 aktualizovaná sekcia v znalostnej databáze – spracované prezentácie, výstupy a
videonahrávky zo školenia, informačných podujatí, konferencie, zapracovaných do sekcie
Participácia mladých znalostnej databázy www.participácia.eu
 1 funkčná komunita praxe – participatívne rozpočty a samospráva – minimálne 10 pracovno
– konzultačných stretnutí
 spracovaný odporúčací materiál Charta/Desatoro dobrého participatívneho rozpočtu
 vytvorená sieť akademických zamestnancov VS, zameraná na oblasť zavádzania témy
participácie a participatívnej tvorby verejných politík do výuky na vysokých školách,
 5 až 8 zapojených vysokých škôl do programu Stratégie poznania,
 1 rámcový – spoločne vytvorený návrh syláb pre nový predmet Participatívna tvorba
verejných politík,
 nový program Participatívna tvorba verejných politík zavedený minimálne na troch vysokých
školách,
 vytvorený vlastný podcastový kanál a zrealizovaných minimálne 15 nových podcastových
diskusií s expertmi a účastníkmi projektu.
Merateľné ukazovatele:
 P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1
 O0303 – Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných
za účelom zefektívnenia VS – 1
 P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít – 138
 P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík – 1
 P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie – 3

4/ ÚČASŤ MNO NA TVORBE A IMPLEMENTÁCII VEREJNÝCH POLITÍK:
Podaktivita 4 sa skladá z dvoch samostatných častí:

ČASŤ A / MNO A PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK

ČASŤ B / MNO A SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Stručný opis: Podaktivita je zameraná na ekosystém MNO, budovanie nových štruktúr a procesov pre
zvyšovanie účasti MNO v procese tvorby a implementácie verejných politík.
Časť A/ MNO A PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK zabezpečuje kroky, ktoré
zabezpečujú mapovanie aktérov MNO na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom analýzy
dotačných schém (mapovanie aktívnych subjektov). Zmapovanie vytvára predpoklady pre sieťovanie
zástupcov MNO a následne vznik sektorových rád MNO, kopírujúcich register MNO, ktorý bude pre
potreby predkladaného projektu štruktúrovaný na princípe všeobecno-prospešných oblastí „sektorov“ do
siedmich skupín. Súčasťou podkativity je cielená podpora činnosti novovytvorených sektorových rád
v previazaní na konkrétne procesy tvorby verejných politík na vládnej/národnej úrovni.
Podaktivita vytvára priestor pre otvorenie odbornej diskusie o tom, aké sú možnosti pre vytvorenie
legislatívneho a finančného rámca fungovania sektorových rád ako partnera pri tvorbe verejných
politík, pripomienkovania v MPK a pod. Výsledkom je návrh inovatívnych modelov zapájania MNO do
tvorby verejných politík, ktoré posilňujú princípy reprezentatívnosti, legitimity a zúčtovateľnosti
MNO a podporujú proces zjednocovania stanovísk MNO v participatívnych procesoch tvorby
verejných politík na národnej úrovni.
Podaktivita vo svojej druhej časti MNO A SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME vytvára predpoklady pre
posilnenie a legitimizáciu postavenia MNO pre výkon a správu vecí verejných prostredníctvom
poskytovaných služieb vo verejnom záujme. Výsledkom analytických činností je analýza služieb vo
verejnom záujme, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi
verejnej správy (s dôrazom na ÚOŠS) pri službách a úlohách, ktoré majú v kompetencii. Vyhodnotenie
zozbieraných dát, zmapovaných procesov zabezpečuje návrh konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je
možné vytvoriť priestor pre rozvoj služieb vo verejnom záujme, ktoré sú poskytované zo strany MNO.
Analýza popisuje riziká a bariéry, identifikuje výzvy a spôsoby spolupráce VS a MNO na poskytovaní
služieb vo verejnom záujme. Pracuje s príkladmi dobrej a inšpiratívnej zahraničnej praxe, ktoré poukazujú
na základné hodnoty, kritériá a postupy, vedúce k vyjasneniu a stabilizácii úlohy MNO, ako aj legitimácii
postavenia MNO v oblasti poskytovania služby vo verejnom záujme na všetkých úrovniach.
Súčasťou podkativity je aj participatívne vytvorený návrh optimalizácie a štandardizácie
poskytovania a financovania služieb MNO, ktoré sú poskytované vo verejnom záujme (vrátane
návrhov na zmenu právnych úprav, legislatívy, či aplikačnej praxe v zmysle výsledkov analýzy: návrhy
odporúčaní a opatrení na zlepšenie, opatrení zameraných na právnu úpravu, legislatívnu iniciatívu,
prípadne novelizáciu zákonov v prospech podpory služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo
spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri službách a úlohách, ktoré majú v kompetencii).
Výsledkom je návrh vhodného rámca pre ďalší rozvoj verejných služieb, v ktorých MNO nahrádza,
dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri službách a úlohách, ktoré majú
v kompetencii.
Očakávané výsledky:
 spracované cestovné mapy aktívnych MNO pre jednotlivé ÚOŠS – nástroj podpory pre proces
zapájania MNO do procesov tvorby a implementácie verejných politík,
 zapojenie regionálnych a lokálnych hráčov/aktérov MNO do sektorových rád MNO,
 vytvorenie a podporená činnosť sektorových rád MNO, tematicky kopírujúcich Register MNO,
 zrealizovaný cyklus pracovno – konzultačných stretnutí – 21 stretnutí v rámci 7 sektorových rád
MNO,
 živé funkčné siete aktérov z prostredia MNO, zastrešené v siedmich sektorových radách MNO,
cyklus 9 odborných workshopov a 3 odborné konferencie,
 otvorená odborná diskusia k prioritám rozvoja spolupráce ÚOŠS, VÚC a MNO na tvorbe
a implementácii verejných politík,
 návrh modelu „interného“ participatívneho procesu na pôde sektorových rád MNO, zameraný na
nominovanie zástu;pcov do participatívnych procesov verejných politík na národnej úrovni, ako
aj procesy zjednocovania stanoviska relevantných aktérov z MNO ku konkrétnym verejným
politikám s využitím verejných konzultácií, spoločného zvažovania (deliberáciu),




•

•
•

•

•

•

zmapované legislatívne rámce pre výkon služieb MNO vo verejnom záujme v previazaní na
sektorové oblasti pôsobenia MNO, analýza kompetenčných rámcov (ÚOŠS, RÚS, MÚS)
v previazaní na výskumnú tému,
spracované metodika pre zber dát pre analýzu služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo
spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri službách a úlohách, ktoré majú
v kompetencii,
zhodnotenie postojov, faktorov a príčin zapojenia/nezapojenia MNO do plnenia služieb vo
verejnom záujme a dizajnovanie návrhov, ktoré prispievajú k vyjasneniu a stabilizácii roly MNO
v oblasti poskytovania verejné služby v oblastiach všeobecného záujmu na všetkých úrovniach,
legitimizujú postavenie MNO a poskytovanie služieb vo verejnom záujme,
zoznam služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje so subjektami VS na úrovni:
štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy,
analýza súčasného stavu a návrhy na zlepšenie konkrétnych krokov a opatrení, ktoré prispejú k
zvýšeniu legitimity MNO v procesoch, zefektívnenia spolupráce so subjektami VS, ako aj
štandardizácie služieb a ich financovania,
spracovaná analýza zahraničnej praxe a spracovaných 5 prioritných mechanizmov/ modelov
formalizovanej/neformalizovanej spolupráce MNO a VS na poskytovaní verejných služieb, ktoré
sú v kompetenčnom rámci ÚOŠS, RÚS, MÚS vrátane foriem ich financovania,
záverečná analýza – analýza sa stáva predmetom ďalších odborných diskusií, ktorých cieľom je
prediskutovať návrhy na zmenu právnych úprav, legislatívy, či aplikačnej praxe v zmysle
výsledkov analýzy (návrhy odporúčaní a opatrení na zlepšenie, opatrení zameraných na právnu
úpravu, legislatívnu iniciatívu, prípadne novelizáciu zákonov v prospech podpory služieb,
v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri
službách a úlohách, ktoré majú v kompetencii),
identifikácia návrhov a opatrení v prospech rozvoja, využívania a financovania služieb, v ktorých
MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi verejnej správy pri službách
a úlohách, ktoré majú v kompetencii.

Merateľných ukazovateľe:
 P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 2
 O0303 – Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných
za účelom zefektívnenia VS – 4
 P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít – 12
 P0887 – Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík – 7
 P0913 – Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v
prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 5

5.

DÔVERA – INŠTITÚCIE – VEREJNOSŤ
Podaktivita sa skladá sa z dvoch samostatných častí:
 ČASŤ A/ ANALYTICKÝ PROGRAM INKUBÁTOR OTVORENÉHO VLÁDNUTIA
 ČASŤ B/ ANALYTICKÝ PROGRAM DÔVERYHODNÉ INŠTITÚCIE
Stručný opis: Podaktivita zabezpečuje kontinuitu analytickcýh činností a otvorenie nových výskumných
tém. Predstavuje analytické a výskumné činnosti zamerané na rámcový kontext, ktorý ovplyvňuje kvalitu
participácie v prostredí verejných inštitúcií – budovanie dôvery verejnosti vo verejné inštitúcie a transfer
dobrej praxe zo zahraničia v previazaní na zavádzanie princípov otvoreného vládnutia, predovšetkým
zúčtovateľnosti, do aplikačnej praxe ÚOŠS, regionálnej a miestnej územnej samosprávy.
Výskum a analytické činnosti v rámci ANALYTICKÉHO PROGRAMU - INKUBÁTOR OTVORENÉHO
VLÁDNUTIA sú zamerané na analýzu modelov zavádzania princípov otvoreného vládnutia sú
postavené na zbere a vyhodnotení kvalitatívnych dát v zameraní na:
a) záväzky definované členskými krajinami Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktoré podporujú
posilňovanie princípu zúčtovateľnosti,
b) aplikačná prax – príklady dobrej a inšpiratívnej praxe z prostredia štátnej správy na Slovensku,
ktoré presadzujú princípy otvoreného vládnutia a novej kultúry vládnutia.
Zistenia z výskumu budú definovať odporúčania pre návrh modelu a metodiky zavádzania princípov
otvoreného vládnutia v prostredí ÚOŠS (s možnosťou ich aktualizácie na úroveň regionálnej a miestnej

územnej samosprávy), ktorá bude spolutvorená so zástupcami ÚOŠS v rámci praktických odborných
workshopov pre zamestnancov a predstaviteľov štátnych inštitúcií. Výsledkom projektu je záverečná
analýza s názvom Otvorene o otvorenom vládnutí, desať informačných podujatí a štyri workshopy pre
zamestnanocov ÚOŠS so zameraním ako používať metodickú príručku Zavádzanie princípov
otvoreného vládnutia do štátnej inštitúcie.
Druhá časť podaktivity ANALYTICKÝ PROGRAM DÔVERYHODNÉ INŠTITÚCIE sa venuje téme budovania
dôveryhodných inštitúcií a hlavne otázke dôvery verejnosti v inštitúcie. Nízka dôvera v inštitúcie má za
priamy dôsledok ohrozenie demokracie a znižovanie sociálnej súdržnosti. Ďalším dôsledkom nízkej
dôvery a súdržnosti je pocit pasivity a rezignácie na akúkoľvek občiansku aktivitu a participáciu na správe
vecí verejných. Ak ľudia nedôverujú iným a ak nemajú pocit, že inštitúcie, ktoré majú slúžiť obyvateľom,
im aj naozaj slúžia, je ťažké dôverovať tomu, že ako jednotlivci máme možnosť čokoľvek v našom okolí
zmeniť. Preto je nevyhnutné skúmať možnosti a hľadať spôsoby zvyšovania dôvery obyvateľov vo verejné
inštitúcie a pretaviť ich do praktických opatrení.
Samostatný výskum je postavený na zbere a vyhodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych dát v zameraní
na príklady dobrej a inšpiratívnej praxe, ktoré poukazujú na základné hodnoty, kritériá a postupy, vedúce
k budovaniu dôvery medzi občanom a inštitúciami VS, ako aj presadzujú princípy novej kultúry vládnutia.
Výsledkom je analýza Dôvera – inštitúcie - verejnosť, ktorá vychádza z reprezentatívneho výskumu,
fokusových skupín a pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami VS a zraniteľných skupín. Zistenia
z výskumu budú prinášať aj praktický presah na subjekty verejnej správy s využitím spracovanej
metodiky Princípy práce dôveryhodnej inštitúcie a piatich praktických workshopov pre
zamestnancov a predstaviteľov verejných inštitúcií.
Očakávané výstupy:
• spracovaný rešerš / analýza záväzkov akčných plánov členských krajín Iniciatívy pre otvorené
vládnutie a prieskum dobrých príkladov z prostredia štátnej správy na Slovensku,
• zrealizovaný kvalitatívny výskum – zahraničie a Slovensko,
• 10 – 12 spracovaných príkladov konkrétnych záväzkov členských krajín Iniciatívy pre otvorené
vládnutie popdorujúcich otvorené vládnutie so sústredením na princíp zúčtovateľnosti.
• 5 príkladov dobrej a inšpiratívnej praxe zavádzania princípov otvoreného vládnutia v prostredí
štátnej správy na Slovensku,
• znalostná databáza príkladov dobrej/zlej praxe pre OGP (princípy otvoreného vládnutia),
• metodický pokyn / príručka Zavádzanie princípov otvoreného vládnutia do štátnej inštitúcie –
Počet tlačených publikácií: 500 ks,
• spracovaná a vypublikovaná publikácia Otvorene o otvorenom vládnutí – záverečný výstup
z analytickej činnosti – Počet tlačených publikácií: 250 ks,
• 10 informačných podujatí pre zástupcov štátnej správy zameraných na predstavenie dobrách
príkladov praxe zo Slovenska a zahraničia,
• 4 workshopy pre zástupcov štátnej správy, zamerané na procesy zavádzania princípov
otvoreného vládnutia a používanie metodickej príručky Zavádzanie princípov otvoreného
vládnutia do štátnej inštitúcie,
• zrealizovaný reprezentatívny prieskum,
• dátové štatistické zdroje – dáta z reprezentatívneho výskumu Dôvera – inštitúcie – verejnosť,
• zrealizovaných 6 fokusových skupín,
• zrealizovaných 60 štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami VS a zraniteľných skupín,
• zrealizovaných 5 workshopov pre zástupcov VS Ako budovať dôveryhodnú inštitúcie?,
• zrealizovaná 1 odborná konferencia,
• spracovaná publikácia Dôvera – inštitúcie – verejnosť – Počet tlačených publikácií: 500 ks,
• spracovaná príručka Princípy práce dôveryhodnej inštitúcie – Počet tlačených publikácií: 250 ks.
Merateľné ukazovatele:
 P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 4
 O0303 – Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných
za účelom zefektívnenia VS – 4
 P0589 – Počet zrealizovaných informačných aktivít – 10
 P0913 – Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v
prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 2 + 4

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Aktivita 1 / Podpora
partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

Aktivita 1 / Podpora
partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa sekcie
Očakávaný stav)

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)
ÚSVROS/MV SR

zabezpečená prvá fáza
budovania kapacít v oblasti
riadenej participatívnej
tvorby verejných politík,
spojená so zmenou postojov
k participatívnej tvorbe
verejných politík

zabezpečená podpora účasti
MNO na tvorbe a
implementácii verejných
politík

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity
37

zapojené spolupracujúce
ÚOŠS vybrané na základe
Výziev na spoluprácu
zapojené spolupracujúce
ÚOŠS a MNO na základe
Memoranda o spolupráci
šesť samosprávnych krajov
okrem Bratislavského
a Trnavského
samosprávneho kraja na
základe Partnerskej zmluvy
ÚSVROS/MV SR

37

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“,
t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých
výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave
projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie
výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov.
Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení.
V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú
položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Nižšie uvedený rozpočet je indikatívny a vychádza zo skúseností a analýz odhadovaných nákladov s
tvorbou obdobných projektov a ich zámerov Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík (NP PARTI), Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho
poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum MNO a OS), Projekt technickej pomoci Efektívne
zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním

participatívnych postupov I., II. a III. (NP PARTNERSTVO), ktoré na ÚSV ROS realizujeme.
Podrobný prieskum trhu na aktivity a výstupy tohto projektu budú realizované vo fáze prípravy
Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok, ktorého prílohou je podrobný rozpočet a opis
projektu.
Náklady projektu predstavujú celkovú cenu práce na mzdy a odmeny (vymenovať typy pozícií:
odborný garant, procesný analytik, analytik/metodik – expert pre participáciu, projektový
a finančný manažér, manažér monitoringu, expert z prostredia MNO, expert na zber
a vyhodnotenie dát, facilitátor, moderátor, grafik, systémový analytik, metodik pre zber dát,
lektor / konzultant pre participáciu a iné obdobné v súlade s návrhom detailného rozpočtom
projektu).

Ohodnotenie mzdových výdavkov (skupina 521 – mzdové výdavky) vychádza z existujúcej
mzdovej politiky USV ROS a VÚC pre pozície orientované na nižšie uvedené činnosti na úrovni
jednotlivých podporených pozícií pre nižšie uvedený počet zamestnancov/rozsah činností počas
príslušného obdobia (37/24 mesiacov).
Súčasťou výdavkov je paušálna sadzba na krytie ostatných nákladov projektu podľa nariadenia
EP a Rady (EU) č.1303/2013, Článok 68 b, odsek 1 (maximálna výška 40%), čo predstavuje
náklady v štruktúre: tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, zabezpečenie stravy, ubytovania
a prenájmu priestorov počas realizácie podujatí, tlač výstupov projektu, analytické činnosti,
nájomné, materiálno-technické vybavenie (výpočtová technika, kancelársky nábytok a
zariadenie), služby – jazyková korektúra, editovanie textu, grafické práce.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich
výstižné zdôvodnenie
Predpokladané finančné
prostriedky na hlavné
aktivity
Aktivita 1
521 – mzdové výdavky
(žiadateľ)

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie

2 285 272,04 Eur

521 – mzdové výdavky
(žiadateľ)

581 654,97 Eur

521 – mzdové výdavky
(šesť partnerov)

922 934,93 Eur

Mzdové výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu za
prijímateľa. Ide o objem finančných prostriedkov na
pracovné úväzky (hlavný pracovný pomer), predpoklad 31
osôb v období 37 mesiacov realizácie projektu, ktorí
zodpovedajú za vecné i finančné plnenie aktivity projektu . Z
pohľadu pracovných činností sa jedná hlavne o: obsahové a
finančné riadenia, monitoring, odborné, analytické,
vzdelávacie a konzultačné činnosti, výskum, prípravu
odporúčaní, metodík, analýz a strategických dokumentov.
Mzdové výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu za
žiadateľa. Ide o objem finančných prostriedkov na odmeny
mimo pracovného pomeru (predpoklad 18 103
odpracovaných hodín, pri čerpaní 350 hodín ročne na jednu
osobu, ide o zapojenie minimálne 17 ľudí počas 37
mesiacov realizácie projektu, ktorí sa podieľajú na realizácii
jednotlivých podaktivít projektu. Z pohľadu pracovných
činností sa jedná hlavne o: odborné, analytické, vzdelávacie
a konzultačné činnosti, výskum, zber dát, moderovanie,
facilitácia.
Mzdové výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu za 6
partnerov (VÚC). Ide o objem finančných prostriedkov na
pracovné úväzky (hlavný pracovný pomer 18 osôb) a
odmeny mimo pracovného pomeru v období 24 mesiacov
realizácie projektu.

Hlavné aktivity SPOLU
903 – paušálna sadzba
žiadateľa (39,52 %
z priamych výdavkov
žiadateľa)

3 789 861,94 Eur
1 133 072,99 Eur

903 – paušálny sadzba
partnerov
(30,02 % z priamych
výdavkov partnerov)

277 065,07 Eur

Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

1 410 138,06 Eur
5 200 000,00 Eur

Ostatné náklady na projekt – administratívno-technická
podpora, materiálno-technické vybavenie, IKT/IS podpora,
nájom priestorov, cestovné náhrady (tuzemské i zahraničné
služobné cesty), tlač výstupov projektu, vzdelávanie,
analytické činnosti, zabezpečenie prenájmu, ubytovania a
stravy počas podujatí, editovanie a grafické spracovanie
textov, jazykové korektúry (náklady budú uplatnené za
žiadateľa
Ostatné náklady na projekt – administratívno-technická
podpora, materiálno-technické vybavenie, IKT/IS podpora,
nájom priestorov, cestovné náhrady (tuzemské i zahraničné
služobné cesty), tlač výstupov projektu, vzdelávanie,
analytické činnosti, zabezpečenie prenájmu, ubytovania a
stravy počas podujatí, (náklady budú uplatnené za
partnerov projektu

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
Deklarujeme, že predkladaný národný projekt vyhovuje zásade doplnkovosti - (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
V projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov v prípade splnenia podmienok pre
uplatnenie zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktoré bude posúdené po predložení detailnejšieho
rozpočtu s využitím paušálnych výdavkov.

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné10 typy projektov.
nie je relevantné

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A
uskutočniteľnosti11 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A
uskutočniteľnosti nie je dostupná na
internete, uveďte webové sídlo a
termín, v ktorom predpokladáte jej
zverejnenie (mesiac/rok)

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy
projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby
alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov
a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na
hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
11 Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR
(dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
10

