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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci operačného programu Efektívna verejná 

správa 

 

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná 

správa vyhlásilo dňa 15. 05. 2019 výzvu s kódom OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu skvalitnenia 

systémov a optimalizáciu procesov vo verejnej správe. Oprávnenými žiadateľmi sú 

samosprávne kraje (VÚC) - právnické osoby zriadené podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). 

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje nasledujúcu žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok:  

Operačný program: Efektívna verejná správa                                                                                                      
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a 

verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, 

lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Špecifický cieľ: 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 

Dátum vyhlásenia: 15.05.2019 

Typ výzvy: uzavretá 
 

Názov projektu: „Lepší Trenčiansky kraj“ 

Popis projektu:  

Predkladaný projekt má za cieľ navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných 

politík a služieb samosprávneho kraja. 

Povinnou aktivitou projektu je: 

A.  v nadväznosti na vykonávané strategické riadenie ako aj na koncepčnú 

činnosť vyššieho územného celku a ďalej v súvislosti  

s optimalizáciou procesov a tvorbou lepších verejných politík týkajúcich sa kľúčových 

kompetencií tvorbu koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných 

politík/služieb samosprávneho kraja.  

Podporené budú tie projekty, v ktorých žiadateľ garantuje, že v rámci zamerania tejto 

časti povinnej aktivity vypracuje podľa záväzného rozsahu 2 samostatné dokumenty 

strategickej úrovne: 

1. koncepciu uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných 

politík/služieb samosprávneho kraja;  
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2. návrh aktualizácie existujúceho strategického dokumentu alebo nového 

strategického dokumentu (typicky program hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho 

kraja; 

V rámci časti A povinnej aktivity bude v bode 2 vypracovaný nový PHSR 

Trenčianskeho kraja. 

B. podpora činnosti analytickej jednotky vrátane podpory kapacít zaoberajúcich 

sa strategickými a koncepčnými činnosťami v oblasti rozvoja regiónu ako aj  

na podporu činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcej  

a koordinujúcej  implementáciu stratégií územia a podpora ich kapacít;  

C. Zavádzanie nových prístupov a nástrojov na podporu tvorby procesu 

vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie s cieľom zaviesť 

inovovaný proces do praxe ako príklad možno uviesť najmä dátové inovácie 

(analytické dátové platformy, Business Inteligence nástroj, vizualizácie a 

zverejňovanie otvorených dát) a návrh riešenia a implementácia inovačného procesu 

v subjektoch regionálnej samosprávy, resp. podriadenej organizácie ako postupov 

zameraných na zlepšovanie poskytovaných služieb klientom ako aj zlepšovania 

vnútorných procesov (pre interných/vnútorných klientov úradu, podriadených 

organizácií a podobne);  

Okrem povinných aktivít môžu byť realizované aj ďalšie aktivity: 

 strategické riadenie, tvorba koncepčných a strategických dokumentov  ako aj 

organizačná optimalizácia subjektu žiadateľa vrátane organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti; 

 vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni 

samosprávneho kraja 

 kvalitatívna zmena v rámci vnútorného kontrolného systému (vrátane 

zavedenia vhodných SW nástrojov ak to bude relevantné) úradu 

samosprávneho kraja, vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

vykonávajúce činnosti v súlade s legislatívou vymedzeným kompetenčným 

rámcom žiadateľa, kde sa ako výsledok predpokladá zmena orientácie 

kontrolného systému žiadateľa; 

 implementácia ekonomických nástrojov (vrátane zavedenia vhodných SW 

nástrojov ak to bude relevantné) zefektívňujúcich strategické plánovanie, 

riadenie, finančný manažment, projektové účtovníctvo, rozpočtovanie  

a kalkulácie na úrovni subjektu žiadateľa ako aj v priamo riadených 

organizáciách; 

 zavedenie systémov riadenia kvality; 
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 podpora činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcimi  

a koordinujúcimi  implementáciu rozvojových iniciatív Európskej komisie, 

relevantné pre transformáciu regiónu horná Nitra; 

 vzdelávanie zamestnancov žiadateľa alebo zamestnancov priamo riadenej 

inštitúcie VÚC vzťahujúce sa na vykonávané kompetencie územnej 

samosprávy (nie jazykové vzdelávanie). 

 

Projekt „Trenčiansky Smart kraj“ bude zameraný na tvorbu SMART koncepcie kraja, 

tvorbu nového PHSR Trenčianskeho kraja, s ohľadom na Akčný plán transformácie 

uhoľného regiónu horná Nitra.  

Ďalšími okruhmi, v ktorých sa bude projekt realizovať budú: 

 geografický informačný systém (GIS), jeho inovácia, rozšírenie a interaktivita; 

vytvorenie interaktívnej mapy zariadení poskytujúcich verejné služby na území 

Trenčianskeho kraja; 

 vytvorenie analytickej jednotky na Úrade TSK so zameraním na zavedenie 

nástroja „hodnota za peniaze“ a jeho následné využívanie pri výkone 

kompetencií kraja; 

 podpora kapacít Úradu TSK pre realizáciu a manažment projektov; 

 podpora kapacít Úradu TSK pre implementáciu Koncepcie EVVO; 

 podpora kapacít Úradu TSK pre implementáciu Plánu udržateľnej mobility 

(najmä dopravný model); 

 zavedenie systémov kvality (ISO9001) na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja 

pôsobiacich v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v oblasti školstva; 

 vytvorenie kapacít pre implementáciu Akčného plánu transformácie uhoľného 

regiónu horná Nitra, vytvorenie a implementácia komunikačnej stratégie 

transformačného procesu; 

 vzdelávanie zamestnancov Úradu TSK a OVZP v oblastiach dotknutých 

projektom. 

Realizácia projektu je maximálne 30 mesiacov, vytvorené kapacity (pracovné miesta) 

je žiadateľ projektu povinný udržať minimálne 18 mesiacov počas realizácie projektu, 

ideálne počas celého trvania projektu. Realizácia projektu nesmie byť zároveň 

plánovaná po 31.12.2023. 
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Celkové náklady projektu:     3 500 000,00 EUR 

 

Žiadaná výška NFP(ESF 85%+ŠR SR10%):  3 325 000,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:       175 000,00 EUR 

 

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

30.9.2019. 


